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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500113
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
Psychology for Self Development
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 ประเภทหมวดวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ชารินี ใจเอื้อ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2559 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ธันวาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต มีวินัย อดทน และรับผิดชอบ
2. มีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยา กระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าใจถึงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน หลักมนุษยสัมพันธ์ และการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
4. มีการพัฒนาชีวิตให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลในสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและสังคม
เพื่อการพัฒนาชีวิตให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม มุ่งเน้นกระบวนการทางจิตวิทยาของ
บุคคลและกลุ่มบุคคล หลักมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การจั ดการเรียน
การสอนที่น่าสนใจ สอดคล้องกับยุคสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานทางอุดมศึกษา(TQF) ที่ระบุไว้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา ความรู้ด้านสภาวะและกระบวนการทางจิตวิทยาของบุคคล
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงพฤติกรรมมนุษย์ในความหมาย ความสาคัญ ประเภทและเหตุปัจจัยแห่ง
พฤติกรรมมนุษย์ หลักมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชีวิต
ให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

การศึกษาด้วย
ตนเอง
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้น ยังอนุญาต
ให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วย โดยบอกหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัว
ให้ทราบ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีคุณธรรม (MQ.) พัฒ นาให้ ผู้เรี ยนรู้จักความรับผิ ดชอบ มีวินัยในหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะดังนี้
1.1.1 รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.1.2 เข้าใจและเห็นคุณค่าทางจิตใจของความเป็นมนุษย์
1.1.3 มีการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
1.1.4 สามารถทางานเป็นทีม เป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตาม
1.1.5 รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น เคารพในความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม การทางานเป็นทีม
1.2.2 แบ่งกลุ่ม ฝึกการแสดงออกตามหน้าที่ๆ กาหนด
1.2.3 สอดแทรกการบรรยายคุณธรรมจริยธรรมในการดารงตนในสังคม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมที่แตกต่างกัน และ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมภายในและภายนอก
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาจิตวิทยาตลอดจนประเมินผลโครงการ
พัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ความสาคัญของการศึกษาพฤติกรรมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ เหตุปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ การศึกษาตนเองตามแนวคิดของนักจิตวิทยา การเห็นคุณค่าของ
ตนเอง การตระหนักในตนเอง แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนาตนเอง การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ กระบวนการภาวะผู้นา แบบของผู้นา หลักการติดต่อสื่อสาร หลักการทางานเพื่อการพัฒนา
ทีมงาน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใช้ปัญหา
เป็นพื้นฐาน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและชุมชน
2.2.2 มอบหมายให้ผู้เรียนวางแผนพัฒนาตนเองและนาเสนอผลการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล
2.2.3 อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระความรู้ที่
เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2.3.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษา
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2.3.3 ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองโดยใช้หลักจิตวิทยา และกระบวนการพัฒนาตนอย่าง
ถูกต้อง
3.1.2 สามารถประยุกต์หลักการมนุษยสัมพันธ์ในการทางานและอยู่ร่วมกัน
3.1.3 มีทักษะการทางานอย่างเป็นระบบและทางานเป็นทีม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายงานรายบุคคลจัดทารายงานการพัฒนาตน
3.2.2 วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาตนเอง หลักมนุษยสัมพันธ์
3.2.3 อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ผลการนาเสนอรายงานการพัฒนาตนเองต่อชั้นเรียนเป็นรายบุคคล
3.3.2 ผลการนาเสนอรายงานของกลุ่ม
3.3.3 การทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนรู้แบบร่วมมือเรียนรู้ร่วมกันโดยมอบหมายงานให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่ม
4.2.2 จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.3 นาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในการทางานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และการ
ยอมเปลี่ยนความคิดของตนเองเมื่อเพื่อเสนอความคิดเห็นที่ดีกว่าในการทางานกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถติดต่อสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันและทางาน
ร่วมกัน
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาตน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การเรียนรู้แบบร่วมมือเรียนรู้ร่วมกัน
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5.2.2 การมอบหมายให้ผู้เรียนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนามาวิเคราะห์และจัดทา
รายงานโปรแกรมการพัฒนาตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลการนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
5.3.2 ประเมินจากผลนาเสนอรายงานโปรแกรมการพัฒนาตน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ / รายละเอียด
จน.
ที่
ชั่วโมง
1
ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤติกรรมมนุษย์
3
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตน
ประเภทของพฤติกรรม
จิตและพฤติกรรม
เป้าหมายและความสาคัญของการศึกษา
พฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับจิตและกาย
แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ใน
การศึกษาพฤติกรรม
2
ความรู้ทั่วไปทางด้านพฤติกรรมมนุษย์(ต่อ)
3
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตน
ประเภทของพฤติกรรม
จิตและพฤติกรรม
เป้าหมายและความสาคัญของการศึกษา
พฤติกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับจิตและกาย
แนวคิ ด ของนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม ต่ า งๆ ใน
การศึกษาพฤติกรรม
3
หลักมนุษย์สัมพันธ์
3
คาจากัดความมนุษย์สมั พันธ์
แนวคิดของหลักมนุษย์สัมพันธ์
ความสาคัญของหลักมนุษย์สัมพันธ์
หลักของมนุษย์สัมพันธ์
เหตุที่ทาให้ต้องล้มเหลวในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์

7

กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อ
ที่ใช้
1. สนทนาและอภิปราย
2. วิเคราะห์พฤติกรรมจากข่าว
เหตุ ก ารณ์ สั้ น ๆ เพื่ อ จ าแนก
พ ฤ ติ ก ร ร ม ภ า ย น อ ก แ ล ะ
พฤติกรรมภายในของมนุษย์
3. แบ่งกลุ่มอภิปราย
ความสาคัญของการศึกษา
4. กรณีศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์ชารินี
ใจเอื้อ

5. ใบงาน

1. บรรยาย
2. ศึ ก ษาแนวคิ ด ในการศึ ก ษา
พฤติกรรมมนุษย์ของนักวิชาการ
พฤติกรรมศาสตร์
3. นาเสนอผลการศึกษาแนวคิด
ของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
4. สรุปผลการอภิปรายซักถาม

อาจารย์ชารินี
ใจเอื้อ

1. การเรียนรู้แบบเรียนรูร้ ่วมกัน
2. ศึกษาเหตุปัจจัย
พฤติกรรมมนุษย์ด้านต่างๆ
3. น าเสนอการศึ ก ษาและ
สรุ ป ผลการศึ ก ษาและการ
อภิปรายเป็นแผนภูมิหรือแผนที่
ความคิด
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

อาจารย์ชารินี
ใจเอื้อ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

4

หลักมนุษย์สัมพันธ์ (ต่อ)
ยุทธวิธีในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
การใช้ยุทธวิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ตาม
หลักมนุษย์สัมพันธ์แบบผสมผสาน
การใช้ยุทธวิธีเพื่อการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
การใช้หลักธรรมเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์

5

การติดต่อสื่อสารเพื่อมนุษย์สัมพันธ์
ความหมายและความสาคัญของการ
ติดต่อสื่อสาร
การจาแนกประเภทของการติดต่อสื่อสาร

6

7

จน.
ชั่วโมง
3

3

กระบวนการติดต่อสื่อสาร
องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารเพื่อมนุษย์สัมพันธ์ (ต่อ)
ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล
หลักการติดต่อการสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์

3

ผู้นาและการทางานเป็นทีม
พื้นฐานทางด้านผู้นาและการทางานเป็นทีม

3

ผู้นากับการทางานเป็นทีม
ผู้ตามกับการทางานเป็นทีม

8

9

ผู้นาและการทางานเป็นทีม (ต่อ)
พื้นฐานทางด้านผู้นาและการทางานเป็นทีม

3

ผู้นากับการทางานเป็นทีม
ผู้ตามกับการทางานเป็นทีม
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับจิตวิทยา
หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับสังคมวิทยา

3

8

กิจกรรมการเรียนการสอน /
สื่อที่ใช้
1. ใบงานให้ นั ก ศึ ก ษาระดม
สมองหั ว ข้ อ พฤติ ก รรมที่
แตกต่างกัน
2. อภิ ป รายข้อดี แ ละข้อ ที่จ ะ
ทาให้เกิดปัญหาอันเนื่องจาก
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ข อ ง
พฤติกรรมมนุษย์
3. นาเสนอผลการอภิปราย
1. สนทนาอภิปรายร่วมกัน
2. ศึกษาวิธีการศึกษาตนเอง
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยา
3. นาเสนอผลการศึกษาและ
สรุปผลการศึกษา

ผู้สอน
อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

1. ศึกษาขั้นตอนการสื่อสาร
2. ท าแบบศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ตนเอง
3. นาผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ตนเองมาจัดทา
โครงการพัฒนาตนเองในด้าน
ใดด้านหนึ่งจากผลการศึกษา
และวิเคราะห์นั้น
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
1. ศึ ก ษาผู้ น ากั บ การท างาน
เป็ น ที ม ของบุ ค คลในอาชี พ
ต่าง
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. นักศึกษาร่วมกันพิจารณา
นาเสนองาน

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

1. ทาแบบประเมินความเป็น
ผู้นา
2. เขียนสรุปผลการประเมิ น
และเสนอบุ ค คลที่ ค วรเป็ น
แบบอย่างผู้นา
1. สนทนาอภิ ป รายร่ ว มกั น
เกี่ ย วกั บ ความหมายแล ะ
ความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับจริยธรรม

10

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับจิตวิทยา
หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับสังคมวิทยา
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม

3

11

การศึกษาและหลักการพัฒนาตนเอง

3

การศึกษาบุคคลตามหลักจิตวิทยา

12

13

การประเมินพฤติกรรมและวิเคราะห์
พฤติกรรม
การศึกษาบุคคลจากประวัติการพัฒนาและ
ผลงาน
การเข้าใจในตนเอง
อัตมโนทัศน์
จุดยืนแห่งชีวิต
กลไกป้องกันตนเอง
การเห็นคุณค่าของตนเอง
การเปิดเผยตนเอง
การศึกษาและหลักการพัฒนาตนเอง (ต่อ)
ลักษณะของบุคคลที่สมบูรณ์
แนวคิดและหลักการพัฒนาตน
ขั้นตอนการพัฒนาตน
ผลของการพัฒนาตน
การจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง
การจัดการกับความเครียด
การจัดการกับความโกรธ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาตน

9

2. ศึกษาและอภิปรายแผนภูมิ
อง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ม นุ ษ ย
สั ม พั น ธ์ แ ละแผนภู มิ ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ในการทางาน
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์
- กระบวนการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์
4. นาเสนอผลการศึกษา
1. ท าแผ นส าร วจต นเอง
เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
2. วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
ตนเองด้านมนุษย์สัมพันธ์
3 . น า เ ส น อ
กระบวนการพั ฒ นาตนเอง
ด้านมนุษย์สัมพันธ์
1. สนทนาอภิ ป รายร่ ว มกั น
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
2. ให้นักศึกษานาเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เป็นผู้ที่สามารถพัฒนา
ตนเอง
3. ร่ ว มกั น สรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะ
ของบุ ค คลที่ ส ามารถพั ฒ นา
ตนเอง

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

3

1. บรรยาย
2. ศึกษาแนวคิดในการศึกษา
พัฒนาตนเอง

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

3

1. ให้อ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา
ตนเอง
2 . อ ภิ ป ร า ย เ กี่ ย ว กั บ
ข้อบกพร่องและผลเสียอันเกิด
จากการจัดการเพื่อการพัฒนา
ตนเอง

อาจารย์ชารินี ใจ
เอื้อ

สัปดาห์
หัวข้อ / รายละเอียด
ที่
14
การจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง (ต่อ)
การบริหารจัดการเวลา
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ความสนใจและการเอาใจใส่

15

การจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง (ต่อ)
การบริหารจัดการเวลา

จน.
กิจกรรมการเรียนการสอน /
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้
3
1. จัดกิจกรรมบทบาทการ
จัดการเพื่อการพัฒนาตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ
2. จากการแสดงบทบาท
สมมุติของนักศึกษาให้นามา
วิเคราะห์ตามทฤษฎีการบริหาร
เวลา
3. สรุปผลการนาเสนอ
3
1. ให้นักศึกษาเสนอกิจกรรมที่
ต้องอาศัย การร่วมมือกันตั้งแต่
สองคนขึ้นไป
2. อภิ ป รายความจ าเป็ น ของ
การบริหารเวลา

ผู้สอน
อาจารย์ชารินี
ใจเอื้อ

อาจารย์ชารินี
ใจเอื้อ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

2.1
3.3

2

3

1.1

– 1.3
2.1 – 2.3
3.1 – 3.3
4.1 – 4.4
5.1 – 5.4
1.1 – 5.2

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
8
มหาวิทยาลัยจัด
สอบในตาราง

วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า การนาเสนอ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
แบบฝึกหัดในชั้นเรียน การส่งงานตามที่
มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน แบบฝึกหัดในชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
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สัดส่วนของ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ไพบูลย์ เทวรักษ์. (2537) จิตวิทยา: ศึกษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน. กรุงเทพฯ: เอส ดี เพรส.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สุรพล พยอมแย้ม. (2541). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
แสงเดือน ทวีสิน. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยเส็ง.
วิไลวรรณ ศรีสงคราม, สุชัญญา รัตนสัญญา, โรจน์รวี พจน์พัฒนพล และพีรพล เทพประสิทธิ์.(2549). จิตวิทยา
ทั่วไป. กรุงเทพฯ: ทริปเปิ้ล กรุ๊ป.
วิภาพร มาพบสุข. (2543). มนุษย์สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
วรรณ ศรีสงคราม, สุชัญญา รัตนสัญญา, โรจน์รวี พจน์พัฒนพล, และพีรพล เทพประสิทธิ. (2549). จิตวิทยาทั่วไป.
กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.
อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ. (2544). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: จิตรวัฒน์.
Baron, R. A. & Byrne, D. (2000). Social psychology. 9th ed. Boston: Allyn & Bacon.
Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior. Upper Saddle River, NJ:
Pearson/Prentice Hall.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- ฐานข้อมูล ThaiLis
- เว็บไซต์ห้องสมุดทุกมหาวิทยาลัย
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AZzImFoHKJQJ:www.novabi
zz.com/NovaAce/Behavior/%E0%B8%B2&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AZzImFoHKJQJ:www.novabi
zz.com/NovaAce/Behavior/%E0%B8%B2&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th
http://www.drprayut.com/index.php?option=com_content&view=section&id=&Itemid
=67
-http://www1.pttchem. com/about/business_philosophy/index.shtml
http://www.moj.go.thuploadmini110_downloaduploadfiles1012 _6869.doc

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสนทนากลุ่ม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนในสัปดาห์สุดท้าย
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การประเมินการสอนโดยผู้เรียน
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
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3. การปรับปรุงการสอน
- ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆนามาใช้ในการสอน
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบการให้คะแนนจาก การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- พิจารณาจากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
- พิจารณาจานวนนักศึกษาที่คาดหมายให้คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
- พิจารณาจานวนนักศึกษาที่คาดหมายว่าจะถอน (w) การลงทะเบียน
- ประธานหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของหลักสูตรตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ4
- เปลี่ยนหรือสลับ อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา
จากงานวิจัยของอาจารย์
เชิญวิทยากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการสอน เป็นวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา
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