รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2511205

ชื่อวิชา จิตวิทยาการทดลอง
Experimental Psychology

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-6087
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม และ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิท ยาอุ ตสาหกรรมและองค์ก าร มี ก ารติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการและงานวิจั ย ที่
1

เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิท ยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน และ มี การพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
2.1.3. มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลัก การที่ ได้ศึก ษามารวมทั้ ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ไขปัญ หาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญ หาในการศึกษาข้อมูล ต่างๆ และ
ปฏิบัติก ารวิจัยทางพฤติก รรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบ ายปัญ หาที่ เกิดขึ้นในองค์ก าร
อุตสาหกรรม รวมถึงการนาความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริห ารและ
พัฒ นาองค์ก าร และสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุก ต์ใช้เครื่องมื อทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารกั บกลุ่ม บุคคลทุก ระดับ โดยใช้ก ารสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ และมี ความรับ ผิดชอบในการพัฒ นาตนเองต่อการเรียนรู้ใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.5. สามารถสื่อ สารได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพทั้ ง ปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้สอนควรมีการบูรณาการ
ความรู้ และทักษะทางด้านจิตวิทยาการทดลองร่วมกับรายวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา สถิติ
เพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
เพื่อใช้เป็นการแสงหาหัวข้อการวิจัยหรือการศึกษาเอกเทศในชั้นที่สูงขึ้น ด้วยการยกตัวอย่างแผนการ
ทดลองทางจิตวิทยาที่มีผู้ทาวิจัยไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมาจากแหล่งต่างๆ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภท รูปแบบ และผลการทดลอง การฝึกหัด และการออกแบบการทดลองด้าน
จิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน ความจา อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ และการจูงใจ
รวมทั้งการเขียนรายงายการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการ การสาธิต และการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง
A study of principles, methodologies, categories, models and results of experimental psychology, a
practice and design in experimental psychology that involve in human behavior, memory, emotion, perception,
learning and motivation, including writing the report in laboratory, demonstration and field work.
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3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

30 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชั่วโมงต่อ

75 ชั่วโมงต่อ

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน Social
Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 2
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) หรือขณะปฏิบัตกิ ารภาคสนาม ( On-the-job)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
สัปดาห์
20%
ที่
1 - 15

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของ
จรรณยาบรรณวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์
คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม
เป็นสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อนื่ รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ
และทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มีการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การใน
ปัจจุบัน
2.3 มีการพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถ
บูรณาการความรู้กบั ศาสตร์อื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง

1. จัดการเรียนการสอนโดย
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการทดลองทาง
จิตวิทยาที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับจริยธรรมของนักทดลอง
และจรรยาบรรณในการเก็บข้อมูล
ในการทดลองเพื่อให้นักศึกษาได้จัด
กลุ่มอภิปรายถึงประเด็นปัญหา
นั้นๆ โดยอาศัยประสบการณ์แห่ง
ชีวิตที่ได้รับมาประยุกต์ใช้จาก
ทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาในรูปแบบมุมมองใหม่

1. การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา รวมถึงความ
สนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
บันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วยการตอบคาถาม
การสอบปากเปล่า ใบงานและ
แบบฝึกหัด
3. ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1. ใช้การบรรยายประกอบ
กับซักถามในประเด็นที่นักศึกษาไม่
เข้าใจ พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเนื้อหา
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการ
สอน
2. การเรียนรู้โดยการจัดทา
เป็นโครงการ (Project-Based
Learning) โดยให้นักศึกษาร่วมกัน
คิดวางแผนการทดลอง ดาเนินการ
ทดลอง ตลอดจนสรุปและเขียน
รายงานผลการทดลอง
3. อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม
(Group Discussion) ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่ม
ตัดสินใจร่วมกันและนาเสนอผลการ
อภิปรายกลุ่ม

1. ประเมินจากผลการศึกษา
ค้นคว้า และการนาเสนอตามประเด็น
ที่มอบหมายหรือการแสดงความคิด
และการเขียนรายงานการทดลอง
2. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย และการ
สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู้ การคิด วิเคราะห์
และการสังเคราะห์สาระความรูท้ ี่
เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
โดยการนาวิธีการทดลองมาใช้ในการ
ทดสอบทฤษฎีทางจิตวิทยาและต้องมี
การอ้างอิงเอกสารที่นามาทารายงาน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สัปดาห์
ที่
1 – 15
และ 16

30%

ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตาม
หลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้

1. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) โดย
กระตุ้นกลุ่มผู้เรียนหาคาตอบหรือ
ทางเลือกจากประเด็นที่กาหนด
โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิก

1. ประเมินผลการระดมสมองใน
การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากผลการอภิปราย
และการนาเสนอผลของกลุ่มโดยการ

สัปดาห์
ที่
1 – 15
และ 16

30%

มคอ.3 -1

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 สามารถแก้ไขปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการ
ประยุกต์แนวความรู้จาก
การศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
3.3 มีทักษะและ
ความสามารถในการรวบรวม
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบตั ิการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร์ได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการนา
ความรู้ เทคนิคและวิธีการ
ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการ
บริหารและพัฒนาองค์การ
3.5 สามารถวิเคราะห์
ออกแบบและประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบทดสอบและแบบสอบถามได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการ
สื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ
โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ ในบทบาทของการ
เป็นผู้นา หรือผู้ร่วมทีมในการ
ทางาน
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์การและ
สถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับ
ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป

ช่วยกันคิด และหาคาตอบหรือ
ทางเลือก สาหรับปัญหาที่
กาหนดให้มากที่สุด แล้วช่วยกัน
พิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2. อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม
(Group Discussion) ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่ม
ตัดสินใจร่วมกันและนาเสนอผลการ
อภิปรายกลุ่ม
3. การร่วมกันฝึกสร้าง
เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการ
เก็บข้อมูล การออกแบบแผนการ
ทดลอง การวิเคราะห์ผล และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นกับ
โครงงานการทดลองของกลุ่ม
4. การเรียนรู้โดยการจัดทา
เป็นโครงการ (Project-Based
Learning) โดยให้นักศึกษาร่วมกัน
คิดวางแผนการทดลอง ดาเนินการ
ทดลอง ตลอดจนสรุปและเขียน
รายงานผลการทดลองออกแบบ

นาหลักการเรียนรู้มาใช้ในการ
ออกแบบและเขียนรายงานการ
ทดลอง
3. ประเมินจากผลฝึกการสร้าง
เครื่องมือและประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
4. ประเมินจากผลการศึกษา
ค้นคว้าในโครงการทดลองของกลุ่ม
ตั้งแต่การออกแบบการทดลอง
ดาเนินการทดลอง สรุปผลการ
ทดลอง ตลอดจนเขียนรายงานการ
ทดลองตามที่กาหนด
5. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด
การทดสอบย่อย และการสอบปลาย
ภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์
ความรู้ การคิด วิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์สาระความรูท้ ี่เรียนไปสู่
สถานการณ์จริง

1. การสอนแบบร่วมมือ
ประสานใจ (Co-Operative
Learning) โดยมุ่งให้นักศึกษา
ร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน และประสานงานกัน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียน
จะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้
ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) โดย
กระตุ้นให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อหาคาตอบหรือทางเลือกสาหรับ
ปัญหาที่กาหนด ช่วยกันคิด และ
หาคาตอบหรือทางเลือก สาหรับ
ปัญหาที่กาหนดให้มากที่สุดและเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้ พิจารณาเลือก
ทางเลือก ที่ดที ี่สุด (ซึ่งอาจมี
มากกว่าหนึ่งทางเลือกก็ได้)

1. ประเมินผลจากการอภิปราย
และการนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
จากการแปลเอกสารทางวิชาการ เช่น
บทความ งานวิจัย หรือประเด็นต่างๆ
ทางจิตวิทยาการทดลอง จาก
ภาษาอังกฤษที่มีระดับความยากปาน
กลาง
2. ประเมินจากความพยายามใน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อการนาเสนอ
ตามประเด็นที่มอบหมายหรือการ
แสดงความคิด
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรมและการระดมพลังสมอง

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

สัปดาห์
ที่
1 - 15

10%

มคอ.3 -2

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

4.5 มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้
เครื่องมือทางจิต-วิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย
5.2 มีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติใน
การศึกษาและวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
5.3 สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิ -ภาพทัง้ ปาก
เปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบ
ของการสื่อสารในการนาเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ
จากการเรียนการสอน ทั้งทางเรื่อง
การสื่อสารด้วยการพูดคุย การ
อภิปราย การเขียนรายงานการ
ทดลอง และการใช้สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียน
การสอนที่ประกอบด้วย และการ
ทดลองฝึกปฏิบัติ

1. ประเมินผลจากผลการศึกษา
ค้นคว้าโดยการนาหลักการที่ได้เรียนรู้
มาไปใช้ในกระบวนการจัดทา
แผนการทดลองที่นักศึกษาสนใจ
2. ประเมินจากผลการนาเสนอ
ตามประเด็นที่มอบหมายหรือการ
แสดงความคิดในงานของกลุ่ม
3. ประเมินจากการเขียน
รายงานการทดลองตามรูปแบบที่
กาหนด
4. ประเมินจากผลการสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
5. ประเมินจากการทา
แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย และการ
สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการ
ประยุกต์ความรู้ การคิด วิเคราะห์
และการสังเคราะห์สาระความรูท้ ี่
เรียนไปสู่สถานการณ์จริง

สัปดาห์ ค่าน้าหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

สัปดาห์
ที่
1 – 15
และ 16

10%

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง

มคอ.3 -3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาห์ที่
(ชม.)

1

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนารายวิชา รูปแบการ
(4 ชม.) จัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
- จิตวิทยาในฐานะที่เป็น
วิทยาศาสตร์
- ประวัติการทดลองทาง
จิตวิทยา
- การวิจัยและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
2
- ความหมาย วัตถุประสงค์
(4 ชม.) สภาพและขั้นตอน ข้อดีและ
ข้อจากัดของการทดลอง - จริยธรรมของนักทดลอง
-

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียนเรื่อง
Experimental Psychology and the Scientific
Method

กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม

ประกอบการ
นาเสนอ

ในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปราย
PowerPoint
กลุ่ม
2. ใบงานหัวข้อ 3. วิธีการนาเสนอ
ประเด็นในการ 4. คะแนนจากการ
อภิปรายกลุ่ม ทาแบบฝึกหัด
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 1 :
ทบทวนความรู้)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม
1. บรรยาย
ประกอบการ ในชัน้ เรียน
2. ผลการอภิปราย
2. อภิ ป รายกลุ่ ม และน าเสนอในชั้ น เรี ย นเรื่ อ ง นาเสนอ
PowerPoint
Research Ethics
กลุ่ม
2. ใบงาน
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักทดลอง
3. วิธีการนาเสนอ
กรณีศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
4. ผลงานจากการ
3. ใบข้อสรุป
การระดมสมองจากกรณีศึกษา
ระดมสมอง
จากการระดม
สมอง
3
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม
- การเขียนรายงานการ
(4 ชม.) ทดลอง การอ้างอิงและ
1. บรรยาย
ประกอบการ ในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปราย
บรรณานุกรม
- 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง : นาเสนอ
PowerPoint
Formulating the Hypothesis
กลุ่ม
- การกาหนดปัญหา
2
.
ใบงานหั
ว
ข้
อ
กิ
จ
กรรม/ใบงาน
:
3. วิธีการนาเสนอ
ทางการวิจัยเชิงทดลอง
ประเด็นในการ 4. คะแนนจากการ
1. แบบฝึกหัดการเขียนบรรณานุกรม
อภิปรายกลุ่ม ทาแบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดการกาหนดปัญหาเกี่ยวกับการ
3. แบบฝึกหัด
ทดลองที่นักศึกษาสนใจ
(บฝ.ที่ 2 : การ
เขียน
บรรณานุกรม
บฝ.ที่ 3 :
ปัญหาที่สนใจ)
4
1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม
- ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) การควบคุมตัวแปร และการ 1. บรรยาย
ประกอบการ ในชั้นเรียน
นาเสนอ
2. ผลการอภิปราย
มคอ.3 -4

ผู้สอน

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

จัดกระทากับตัวแปร
- 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง 1 : PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อ
- ความตรงและความเที่ยง The Basic of Experimentation
ประเด็นในการ
- เรื่อง 2 : Solving Problem, Controlling
ในการทดลอง
อภิปรายกลุ่ม
Extraneous Variable
5
แบบแผนการศึกษาค้นคว้า กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย
(4 ชม.) - การศึกษากึ่งทดลอง
1. บรรยาย
ประกอบการ
- การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์- 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง 1 : นาเสนอ
PowerPoint
Non-Experimental Design
- การศึกษาเชิง
2. ใบงานหัวข้อ
- เรื่อง 2 : Correlation and Quasi-Experimental
เปรียบเทียบ
Design
ประเด็นในการ
- การศึกษาเฉพาะกรณี
อภิปรายกลุ่ม
6
แบบแผนการทดลอง (1)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย
(4 ชม.) - One-Group Posttest
1. บรรยาย
ประกอบการ
Design
- 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง 1 : นาเสนอ
PowerPoint
- One-Group PretestBasic Between Subjects Design
Posttest Design
2. ใบงานหัวข้อ
- เรื่อง 2 Between-Subjects Factorial Design
- Time-Series Design
ประเด็นในการ
- Static Group Design
อภิปรายกลุ่ม
7
แบบแผนการทดลอง (2)
(4 ชม.) - Randomized Two-Group
Design
- Randomized Matched
Two-Group Design
- Non-Randomized
Pretest-Posttest Control
Group Design
- Analysis of Covariance
Two-Group Design
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- การออกแบบเครื่องมือ
(4 ชม.) ทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการ ทดลอง
- จริยธรรมในการเก็บ ข้อมูล

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

กลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
1. การตอบคาถาม

ในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปราย
กลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
1. การตอบคาถาม

ในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปราย
กลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ

อ. ศุภมิตร บัว
เสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม อ. ศุภมิตร บัว
1. บรรยาย
ประกอบการ ในชัน้ เรียน
เสนาะ
2. ผลการอภิปราย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง 1 : นาเสนอ
PowerPoint
Within Subjects Design
กลุ่ม
2
.
ใบงานหั
ว
ข้
อ
เรื่อง 2 : Within Subjects Design (Small N)
3. วิธีการนาเสนอ
ประเด็นในการ 4. ผลงานจากการ
อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง
5. คะแนนจากการ
ทาแบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กรณีศึกษา จรรยาบรรณในการเก็บข้อมูลใน
การทดลอง
3. การร่วมทากิจกรรมในชั้นเรียนตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา
2. แบบฝึกหัดการสร้างเครื่องมือวัดผลการ
ทดลอง

1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม

ประกอบการ
นาเสนอ

ในชั้นเรียน
2. ผลงานจากการ
PowerPoint
ระดมสมอง
2. ใบงาน
3. ผลงานจากการ
กรณีศึกษา
ทากิจกรรม
3. ข้อสรุปจาก 4. คะแนนจากการ
การระดมสมอง ทาแบบฝึกหัด
4. . แบบฝึกหัด
มคอ.3 -5

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

(บฝ.ที่ 4 : การ
สร้างเครื่องมือ
วัดผลการ
ทดลอง)
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1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม
- การวิเคราะห์ข้อมูลและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 1. บรรยาย
ประกอบการ ในชัน้ เรียน
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน เรื่อง :
นาเสนอ
2. ผลการอภิปราย
- สรุปผลการทดลอง
Why we need Statistics
PowerPoint
กลุ่ม
- การอภิปรายผลการ
- 3. การร่วมทากิจกรรมในชั้นเรียนตามแบบฝึกหัด 2. ใบงานหัวข้อ 3. วิธีการนาเสนอ
ทดลอง
ประเด็นในการ 4. ผลงานจากการ
กิจกรรม/ใบงาน :
อภิปรายกลุ่ม ทากิจกรรม
แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3. แบบฝึกหัด 5. คะแนนจากการ
(บฝ.ที่ 5 : การ ทาแบบฝึกหัด
วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ)
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กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยาย 1. การตอบคาถาม
- ศึกษาหลักการ ทฤษฎี
(4 ชม.) ทางจิตวิทยาเพื่อออกแบบ 1. บรรยาย
ประกอบการ ในชั้นเรียน
2. ผลงานจากการ
การทดลอง
- 2. การระดมสมองเพื่อหาประเด็นในการทดลอง นาเสนอ
PowerPoint
ระดมสมอง
- ความสาคัญ
- 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสืบค้น
2. แบบฝึกหัด 3. คะแนนจากการ
วัตถุประสงค์ ตัวแปร การจัด ข้อมูลประกอบการเขียนหัวข้อการทดลอง
(บฝ.ที่ 6 : การ ทาแบบฝึกหัด
กระทา กลุ่มตัวอย่าง นิยาม กิจกรรม/ใบงาน :
เขียนหัวข้อและ
ปฏิบัติการ สมมติฐาน
แบบฝึกหัดการเขียนหัวข้อการทดลองที่
การออกแบบ
เครื่องมือและกรอบการ
นักศึกษาสนใจ
การทดลอง)
ทดลอง
11
นาเสนอแผนการทดลอง ใน
(4 ชม.) ประเด็นในต่อไปนี้
- หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี กรอบการทดลอง
และสมมติฐานในการทดลอง
- ภูมิหลัง ที่มาและ
ความสาคัญ วัตถุประสงค์
- ตัวแปร การจัดกระทา
กับตัวแปรอิสระ การควบคุม
ตัวแปรเกิน และนิยาม
ปฏิบัติการ
- ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอแผนการทดลอง
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดการเขียนแผนการทดลองเพื่อนาไปใช้
จริง

1. การสัมมนา

1. การมีส่วนร่วมใน

แผนการ
ทดลองของ
นักศึกษา
2. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 7 : การ
ปรับแผนการ
ทดลองเพื่อ
นามาใช้ในการ
ปฏิบัติการ
ทดลองจริง)

การแสดงความ
คิดเห็นในการ
สัมมนา
2. คะแนนจากการ
ทาแบบฝึกหัด

มคอ.3 -6

ผู้สอน

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

และการสุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองเพื่อจัดกระทาตัวแปร
- เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
- สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในการทดลอง
12-14 ดาเนินการทดลองตามแผน
(12 ชม.) ที่นาเสนอ โดยไม่จาเป็นต้อง
ปฏิบัติในชั้นเรียน โดยให้
นักศึกษาบันทึกภาพเลื่อน
ไหวในขณะการทดลอง
เตรียมนาเสนอผลการ
ทดลอง และเขียนรายงาน
การทดลอง
15
นาเสนอผลการทดลอง
(4 ชม.) อภิปรายผล

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การฝึกปฏิบัติการทดลองตามแผนการทดลอง

1. การปฏิบัติ

1. ผลการมีส่วนร่วม อ. ศุภมิตร บัว

ตามแผนการ
ทดลองของ
นักศึกษา
2. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 8 : การ
เขียนผลการ
ทดลอง)
1. การสัมมนา
แผลการ
ทดลองของ
นักศึกษา
2. แบบฝึกหัด
(บฝ. ที่ 9 : การ
เขียนรายงาน
การทดลอง)

ในการปฏิบัติการ เสนาะ
ทดลองจริงตาม
แผนที่กาหนด
2. คะแนนจากการ
ทาแบบฝึกหัด

(Project-Base)
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
3. ฝึกเขียนผลการทดลองตามรูปแบบที่กาหนด
กิจกรรม/ใบงาน :

แบบฝึกหัดการเขียนผลการทดลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลการทดลอง
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดการเขียนรายงานผลการทดลอง

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดส่วนการ
ประเมิน)

ผู้สอน

1. การมีส่วนร่วมใน อ. ศุภมิตร บัว

การแสดงความ
เสนาะ
คิดเห็นในการ
สัมมนา
2. คะแนนจากการ
ทาแบบฝึกหัด

สอบปลายภาค

(0 ชม.)

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานและแบบฝึกหัด
50%
- สอบปลายภาค
30%
- จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
20%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มคอ.3 -7

6.1 เอกสารและตาราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาการทดลอง. กรุงเทพมหานคร :
โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
จิราภา เตงไตรรัตน์ และคณะ (2555). จิตวทยาทัิวไป.ิ(พิมพ์ครังที่ 7). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นวลฉวี ประเสริฐสุข. ผศ.ดร. (2557). จิตวิทยาการทดลอง.ิ(พิมพ์ครังที่ 2). นครปฐม :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ศิลปกร.
สุวิไล เรียงวัฒนสุ ข, ผศ. (2543). จิตวทยาการทดลองเบืิองติน.ิ(พิมพ์ครังที่7). กรุงเทพมหานคร
: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
th

Anne Myers and Christine Hansen. (2002). ExperimentalิPsychology.ิ(5 Edition). United States of America :
Thomson Learning Academic Resource Center.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้






มคอ.3 -8

ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ไอที

-







-









7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีทผี่ ลการเรียนรู้นกั ศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี

มคอ.3 -9

