รายละเอียดของชุดวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อชุดวิชา
2511302 จิตวิทยาสังคม
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 (3-0) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา . จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ตอนเรียน
อาจารย์ ผ้ สู อน
ห้ องเรี ยน/วัน เวลา
A1
รศ.ดร. เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
ห้ อง 11503 พ. 08.00-11.00
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ห้ องเรียน 11503
9. วันที่จดั ทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
1 มิถนุ ายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่เป็ นผลจากการกระทําของบุคคลอื่น การนําหลักการทาง
จิ ตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เ กี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
สังคม บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.
เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีความรู้ความเข้ าใจ คิดวิเคราะห์ พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่ เป็ นผลจากการ
กระทํ า ของบุค คลอื่ น การนํ าหลัก การทางจิ ต วิ ท ยามาศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วเนื่ องใน
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ สังคม บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสังคม ความร่วมมือ
และความขัดแย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติและแก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา (พุทธิพิสยั )
2.
เพื่ อให้ ผ้ เู รี ยนมีเจตคติที่ดีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อการศึก ษา พฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม ที่เป็ นผลจากการกระทําของบุคคลอื่น การนําหลักการทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคม บทบาทของผู้นําและผู้
ตามในสัง คม ความร่ วมมือและความขัด แย้ งในสังคม การพัฒนาทัศ นคติและแก้ ปั ญ หาสังคม ตาม
หลักการทางจิตวิทยา (จิตพิสยั )
3.
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทักษะในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่ เป็ นผลจากการกระทํ าของ
บุคคลอื่น การนําหลักการทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ สังคม บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้ งใน
สังคม การพัฒนาทัศนคติและแก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา (ทักษะพิสยั )
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรอบรู้ ในหลักการ การประยุกต์ งานวิจัย และแนวคิดเพื่อให้ นักศึกษามีความรู้
ความสามารถศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่เป็ นผลจากการกระทําของบุคคลอื่น การนําหลักการ
ทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
สังคม บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา
2
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่เป็ นผลจากการกระทําของบุคคลอื่น การนําหลักการทางจิตวิทยา
มาศึก ษาพฤติก รรมของบุค คลที่ เ กี่ ย วเนื่ องในสถานการณ์ ต่าง ๆ ความสัมพัน ธ์ ระหว่างกลุ่มสังคม
บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสัง คม ความร่วมมือและความขัด แย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติและ
แก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื ้อต่อการพัฒนา
นักศึกษา ( SAR องค์ ประกอบที่ 3.1
)
1.จัดบริการข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่
นักศึกษา ข่าวและสาระความรู้ทวั่ ไป จาก
หนังสือพิมพ์และวารสารสมาคมจิตวิทยา
แห่งประเทศไทย
2.จัดบริการให้ คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวทางการใช้ ชีวิตแก่นกั ศึกษา
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
นําผลการประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนมาใช้ ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่สนองความต้ องการของ
นักศึกษา

สอน
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษา
เสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ด้ วยตนเอง
- 45 ชัว่ โมง
45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา
ต่อภาค
จัดระบบและกลไกการส่งเสริ ม
การศึกษา
( SAR องค์ ประกอบที่ 3.2 )ให้
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
(ดําเนินการโดยนักศึกษา ) โดยมี
จุดประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริ มคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
2.ส่งเสริมกีฬาหรือสุขภาพ
3.บําเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้ อม
4.สร้ างเสริ มคุณธรรมจริยธรรม
5.ส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
สนับสนุนให้ สร้ างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน กิจกรรมร่วมกัน
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3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.1.1 ธรรมแห่งความสําเร็ จ(หลักอิทธิบาท 4)
1.1.2 ธรรม อันเป็ นเครื่ องหล่อเลี ้ยงบุคลากรในองค์กร(พรหมวิหาร)
1.1.3ธรรมที่ทําให้ คนเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม เป็ นคนเก่ง มี 7 ประการ(สัปปุริสธรรม)
1.2 วิธีการสอน
1. การเรี ยนรู้แบบผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เรียนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่
2. ฝึ กการเป็ นผู้นํา สมาชิกกลุม่ ฝึ กความรับผิดชอบ
3.. การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ความรู้ (cognitive domain)
2. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ความรู้ (affective domain)
3. ประเมินจากการพัฒนาตนเองด้ านองค์ความรู้ (psychomotor domain)
โดยประเมินจากพฤติกรรมขณะการเรี ยนและการทดสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1.ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่ เป็ นผลจากการกระทํ าของบุคคลอื่น การนํ าหลักการ
ทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
สังคม บทบาทของผู้นําและผู้ตามในสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้ งในสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแก้ ปัญหาสังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา
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2.การประยุกต์ความรู้ ของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องผสมผสานบูรณาการกับภูมิปัญญาไทยและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน โดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐานความรู้ เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิการเพื่อการนําความรู้และ
ทักษะไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ศาสตร์ อื่น ๆสาขาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ อง โดยการผสมผสานเนือ้ หาในศาสตร์ ต่าง ๆ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
4.แสวงหาความรู้จากงานวิจยั หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
2.2 วิธีการสอน
1. เน้ นการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็ นสําคัญ
2. การเรียนรู้จากการสังเกต การศึกษารายกรณี การทดลองปฏิบตั ิสถานการณ์จริง
3. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การนําเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักศึกษา
3. ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
4. ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานอื่นๆ
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ ง ๆ ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
2. สามารถสืบค้ นและประเมินข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
4. สามารถนําความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อทําความเข้ าใจและสร้ างสรรค์สงั คม
3.2 วิธีการสอน
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทังในระดั
้
บบุคคลและกลุม่
2. อภิปรายกลุม่ การทํากรณีศกึ ษา การทําโครงงาน
2. จัดกิจกรรมให้ นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั จิ ริง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การเขียนรายงานของนักศึกษา
2. การนําเสนอผลงาน โครงงาน
3. การใช้ ข้อสอบหรือแบบฝึ กหัดที่ให้ นกั ศึกษาคิดแก้ ปัญหา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุม่
2. สามารถปรับตัว รับฟั ง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทังในฐานะผู
้
้ นําและ
สมาชิกของกลุม่
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
4. สามารถรวมกลุม่ คิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้
ดํารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข
5. รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นการทํางานเป็ นกลุม่ และปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
2. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้ าใจวัฒนธรรมขององค์กร ฯลฯ
4.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม่
2. การนําเสนอผลงานเป็ นกลุม่
3. ประเมินความสมํ่าเสมอของการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
5. ประเมินโดยเพื่อนร่วมชัน้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1. สามารถใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังการฟั
้
ง พูด อ่าน
และเขียน
2. ก้ าวทันเทคโนโลยีปัจจุบนั และสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสืบค้ น ศึกษาด้ วยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร
3. เข้ าใจปั ญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ี่เหมาะสมในการ
แก้ ปัญหา
5.2 วิธีการสอน
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้ นการฝึ กทักษะการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การเขียน ในระหว่าง
ผู้เรี ยน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม
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3. จัดประสบการณ์ให้ ผ้เู รียนนําเสนอผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
4. กําหนดให้ นกั ศึกษาสร้ างเว็บบล็อกเพื่อนําเสนอผลงาน รวมถึงการใช้ มลั ติมีเดียในการนําเสนอ
ผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
1.ทักษะการพูดในการนําเสนอผลงาน
2.ทักษะการเขียนรายงาน
3.ทักษะการนําเสนอโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ความสามารถในการใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่ออธิบาย อภิปรายผลงานได้
อย่างเหมาะสม

1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

ครั ง้ ที่
สาระการเรี ยนรู้
1-3 1.ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด
ทางจิตวิทยา พฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม ที่เป็ นผลจากการ
กระทําของบุคคลอื่น
4-6

ครั ง้ ที่

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ร่ วมกิจกรรมอภิปราย
2. เชื่อมโยงกับแนวทางการประยุกต์ใช้ หลัก
แนวความคิด
ทางจิตวิทยา พฤติกรรมของบุคคลในสังคม ที่
เป็ นผลจากการกระทําของบุคคลอื่น
2.ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด 1. ร่ วมกิจกรรมอภิปรายแนวความคิด
และนําหลักการทางจิตวิทยามา และนําหลักการทางจิตวิทยามาศึกษา
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์
เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่าง ๆ
2. เชื่อมโยงกับแนวทางการประยุกต์ใช้
แนวความคิด และนําหลักการทางจิตวิทยามา
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

สาระการเรี ยนรู้

กิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ทํารายงานเกี่ยวกับการนําแนวความคิด

การวัดผล
- จากการสังเกต
- จากการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
- จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
- จากการสังเกต
- จากการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม
- จากการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น

การวัดผล
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และนําหลักการทางจิตวิทยามาศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ
7-9 3.การพัฒนาความสัมพันธ์
1. ร่ วมกิจกรรมอภิปรายหลักการพัฒนา
- จากการแบ่งกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มสังคม บทบาทของ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ เช่น ภาวะผู้นํา
การเสนอแนวคิดใหม่ใน
การบริ หารการศึกษา
ผู้นําและผู้ตามในสังคม ความ ความรับผิดชอบ
ร่ วมมือและความขัดแย้ งในสังคม 2. แบ่งกลุ่มเสนอแนวทางการพัฒนา
- จากการอภิปรายแสดง
การพัฒนาทัศนคติและแก้ ปัญหา คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ความรับผิดชอบ ความคิดเห็น
สังคม ตามหลักการทางจิตวิทยา 3. สรุ ปรวบรวมทํารายงานแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
10-15 4.การพัฒนานักศึกษาตาม
1. ร่ วมกิจกรรมอภิปรายหลักการพัฒนา
- จากการแบ่งกลุ่มและ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่พงึ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ อันได้ แก่
การเสนอแนวคิดใหม่ใน
การบริ หารการศึกษา
ประสงค์ของ อันได้ แก่
วุฒิภาวะทางอารมณ์
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษย มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
- จากการอภิปรายแสดง
สัมพันธ์ บุคลิกภาพ
2. แบ่งกลุ่มเสนอแนวทางการพัฒนา
ความคิดเห็น
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้บริ หาร อัน
ได้ แก่
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์
3. สรุ ปรวบรวมทํารายงานแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ อันได้ แก่
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์

สัปดาห์ ท่ ี
1- 3

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
หน่ ว ยที่ 1.ศึ ก ษา 9
วิ เ คราะห์ . ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
1. บรรยาย
แนวความคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยา
2. แบ่งกลุม่ อภิปราย
พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
3. ซักถาม
ที่ เ ป็ นผลจากการกระทํ าของ
4. แบบทดสอบ
บุคคลอื่น
5.Powerpoint

ผู้สอน
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6.VCD,DVD
7.Website
4-6

7-9

10– 15

16

ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด 9
และนําหลักการทางจิตวิทยา
มาศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ยวเนื่องในสถานการณ์
ต่าง ๆ
การพัฒนาความสัมพันธ์
9
ระหว่างกลุม่ สังคม บทบาท
ของผู้นําและผู้ตามในสังคม
ความร่วมมือและความขัดแย้ ง
ในสังคม การพัฒนาทัศนคติ
และแก้ ปัญหาสังคม ตาม
หลักการทางจิตวิทยา

การพัฒนานักศึกษาตาม
18
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ที่พึง
ประสงค์ของ อันได้ แก่
วุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษย
สัมพันธ์ บุคลิกภาพ

ประเมินผลปลายภาค

1. บรรยาย
2. ซักถาม
3 แบบทดสอบ
4.Powerpoint
5.Website
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุม่ ศึกษานอก
ห้ องเรียนและอภิปราย
3. ซักถาม
4. แบบทดสอบและชิ ้นงาน
จากข้ อ 2
5.Powerpoint
6.VCD,DVD
7.Website
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุม่ ปฏิบตั กิ าร
3. ซักถาม
4. แบบทดสอบและชิ ้นงาน
จากข้ อ 2
5.Powerpoint
6.Website
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้

กิจกรรมที่

ผลการ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี

สัดส่ วนของ
9

มคอ. 3
เรียนรู้
1
2
3

4

ประเมิน
สอบปลายภาค
การทํารายงาน
การทํางานกลุม่ การ
มีสว่ นร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นใน
ชันเรี
้ ยน
การทําโครงงานและ
นําเสนอโครงงาน

16
6-7

การ
ประเมินผล
30%
20%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

14 - 15

20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก เมธาวี อุดมธรรมานุภาพจิตวิทยาสังคม, 2556.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของชุดวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ ให้ นกั ศึกษาเข้ า
ประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของระบบบริหารการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และการจัดประเมินผู้สอนโดยใช้ แบบประเมินของคณะครุศาสตร์ โดยการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้ อแนะนําผ่านเว็บบอร์ดของอาจารย์ประจําชุดวิชาที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการสื่อสาร

กับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ใช้ กลยุทธ์ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี ้

- สังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมสอน
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลประเมินผลการ

เรียนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากได้ รับผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในรายวิชา ได้ จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําชุดวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้ อ 3 และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
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