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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา 2511205  ชื่อวิชา  จิตวิทยาการทดลอง  
          Experimental Psychology 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 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 2560 / ชั้นปี 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11508  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  

 
หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม และ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 2.1.1.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน และ มีการพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
 2.1.3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์   มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ และสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
 จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้สอนควรมีการบูรณาการ
ความรู้ และทักษะทางด้านจิตวิทยาการทดลองร่วมกับรายวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา สถิติ
เพ่ือการวิจัยทางจิตวิทยา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา และการทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 
เพ่ือใช้เป็นการแสงหาหัวข้อการวิจัยหรือการศึกษาเอกเทศในชั้นที่สูงขึ้น ด้วยการยกตัวอย่างแผนการ
ทดลองทางจิตวิทยาที่มีผู้ท าวิจัยไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีที่ผ่านมาจากแหล่งต่างๆ  

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการ วิธีการ ประเภท รูปแบบ และผลการทดลอง การฝึกหัด และการออกแบบการ

ทดลองด้านจิตวิทยาในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในด้าน ความจ า อารมณ์ การรับรู้ การ
เรียนรู้ และการจูงใจ รวมทั้งการเขียนรายงายการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการ การสาธิต และการ
ปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง 

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. 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ การศึกษาด้วย
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งานภาคสนาม/การฝึกงาน ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือขณะปฏิบัติการภาคสนาม ( On-the-job)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม 
 1.3  มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
 1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

     1. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทดลองทางจิตวิทยาที่ ดี  มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม 

-      2. ใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก ท ด ล อ ง แ ล ะ
จรรยาบรรณในการเก็บข้อมูลในการ
ท ดลอง เพ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า ได้ จั ด กลุ่ ม
อภิปรายถึงประเด็นปัญหานั้นๆ  โดย
อาศัยประสบการณ์แห่งชีวิตที่ได้รับมา
ประยุกต์ ใช้จากทฤษฎีจิตวิทยาและ
ปรัชญาการศึกษาในรูปแบบมุมมองใหม่ 

-  

     1. การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน  และการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. ประเมินด้วยการตอบค าถาม การ
สอบปากเปล่า ใบงานและแบบฝึกหัด 
     3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

20% 

ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญใน

1. ใช้ ก ารบ รรย ายป ระกอบ กั บ
ซักถามในประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

1. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
และการน าเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด  และการเขียน

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
 2.2  มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การในปัจจุบัน 
 2.3  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

กับหัวข้อ หรือเนื้อหาต่างๆ ตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนการสอน 

2. การเรียนรู้ โดยการจัดท าเป็ น
โค ร งก า ร  (Project-Based Learning) 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผนการ
ทดลอง ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุป
และเขียนรายงานผลการทดลอง 

3. อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

 
 

รายงานการทดลอง  
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติโดยการ
น าวิธีการทดลองมาใช้ ในการทดสอบ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาและต้องมีการอ้างอิง
เอกสารที่น ามาท ารายงานได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา
รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว

1. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
หาค าตอบหรือทางเลือกจากประเด็นที่
ก าหนด โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิก
ช่วยกันคิด และหาค าตอบหรือทางเลือก 
ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุด แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

     1. ประเมินผลการระดมสมองในการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ ได้รับ
มอบหมาย 
     2. ประเมินจากผลการอภิปรายและ
การน าเสนอผลของกลุ่ ม โดยการน า
หลักการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบและ
เขียนรายงานการทดลอง  

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
 3.3  มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ได้ 
 3.4  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหา
ที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการ
น าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้าน
พฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ 
 3.5  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

3. การร่วมกันฝึกสร้างเครื่องมือทาง
จิตวิทยาเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล การ
ออกแบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์
ผล และประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นกับโครงงานการทดลองของกลุ่ม 

4. การเรียนรู้ โดยการจัดท า เป็ น
โค ร งก า ร  (Project-Based Learning) 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันคิดวางแผนการ
ทดลอง ด าเนินการทดลอง ตลอดจนสรุป
แ ล ะ เขี ย น ร าย งาน ผ ล ก ารท ด ล อ ง
ออกแบบ 

     3. ป ระ เมิ น จ าก ผล ฝึ ก ก ารส ร้ า ง
เค รื่ อ งมื อและป ระยุ กต์ ใช้ เค รื่ อ งมื อ
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 
     4. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า
ในโครงการทดลองของกลุ่มตั้งแต่การ
ออกแบบการทดลอง ด าเนินการทดลอง 
สรุปผลการทดลอง ตลอดจนเขียนรายงาน
การทดลองตามท่ีก าหนด 
     5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การ
ทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

       1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
(Co-Operative Learning)  โด ยมุ่ ง ให้
นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และประสานงานกัน เพ่ือให้ เกิดการ

     1. ประเมินผลจากการอภิปรายและ
การน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่มจากการ
แปลเอกสารทางวิชาการ เช่น บทความ 
งานวิจัย หรือประเด็นต่างๆ ทางจิตวิทยา
การทดลอง จากภาษาอังกฤษที่มีระดับ

สัปดาห์ที่ 
1 - 15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ประสิทธิภาพ 
 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถาน-
การณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น า 
หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 
 4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป 
 4.5  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  
     2. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นให้นักศึกษา
ท างาน เป็ นกลุ่ ม เพ่ือหาค าตอบหรือ
ท าง เลื อ กส าห รั บ ปั ญ ห าที่ ก าห น ด  
ช่วยกันคิด และหาค าตอบหรือทางเลือก 
ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุดและ
เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ พิจารณาเลือก
ทางเลือก ที่ดีที่สุด (ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือกก็ได้)  

ความยากปานกลาง 
      2. ประเมินจากความพยายามใน
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือการน าเสนอตาม
ประเด็ นที่ ม อบหมายห รือการแสดง
ความคิด 
    3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการระดมพลังสมอง  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิต-
วิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย 
 5.2  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ -

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จากการ
เรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิปราย การเขียน
รายงานการทดลอง และการใช้สืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน
ทีป่ระกอบด้วย และการทดลองฝึกปฏิบัติ 
 

     1. ประ เมิ น ผลจากผลการศึ กษ า
ค้นคว้าโดยการน าหลักการที่ได้เรียนรู้มา
ไปใช้ในกระบวนการจัดท าแผนการทดลอง
ที่นักศึกษาสนใจ  
      2. ประเมินจากผลการน าเสนอตาม
ประเด็ นที่ ม อบหมายหรือการแสดง
ความคิดในงานของกลุ่ม 
      3. ประเมินจากการเขียนรายงานการ
ทดลองตามรูปแบบที่ก าหนด 

สัปดาห์ที่ 
1 – 15 
และ 16 

10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของการ
สื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

      4. ประเมินจากผลการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

 5. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.)  

แนะน ารายวิชา รูปแบการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล 
-  จิตวิทยาในฐานะที่เป็น
วิทยาศาสตร์ 
-  ประวัติการทดลองทางจิตวิทยา 
-  การวิจัยและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง Experimental Psychology and 
the Scientific Method 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 1 : ทบทวนความรู้) 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

2 
(4 ชม.)  

- ความหมาย วัตถุประสงค์ สภาพ
และข้ันตอน ข้อดีและข้อจ ากัดของ
การทดลอง   
- จริยธรรมของนักทดลอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง Research Ethics 

- 3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของนัก
ทดลอง 
กิจกรรม/ใบงาน : 
การระดมสมองจากกรณีศึกษา 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานกรณีศึกษา 
3. ใบข้อสรุปจากการระดม
สมอง 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง  

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

3 
(4 ชม.)  

- การเขียนรายงานการทดลอง 
การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
- การก าหนดปัญหาทางการวิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

เชิงทดลอง 
 

เรื่อง : Formulating the Hypothesis  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดการเขียนบรรณานุกรม 
2. แบบฝึกหัดการก าหนดปัญหาเกี่ยวกับ
การทดลองที่นักศึกษาสนใจ 

การอภิปรายกลุ่ม 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 2 : การเขียน
บรรณานุกรม 
บฝ.ที่ 3 : ปัญหาที่สนใจ) 

4. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

4 
(4 ชม.)  

- ตัวแปร นิยามปฏิบัติการ การ
ควบคุมตัวแปร และการจัดกระท า
กับตัวแปร 
- ความตรงและความเที่ยงในการ
ทดลอง  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 
เรื่อง 1 : The Basic of 
Experimentation 

- เรื่อง 2 : Solving Problem, 
Controlling Extraneous Variable 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

5 
(4 ชม.)  

แบบแผนการศึกษาค้นคว้า 
- การศึกษากึ่งทดลอง 
- การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ 
- การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
- การศึกษาเฉพาะกรณี 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 
เรื่อง 1 : Non-Experimental Design 

- เรื่อง 2 : Correlation and Quasi-
Experimental Design 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

6 
(4 ชม.)  

แบบแผนการทดลอง (1) 
- One-Group Posttest Design 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- One-Group Pretest-
Posttest Design 
-  Time-Series Design 
-  Static Group Design 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 
เรื่อง 1 : Basic Between Subjects 
Design 

- เรื่อง 2 Between-Subjects Factorial 
Design 

2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
 

3. วิธีการน าเสนอ 
 
 

7 
(4 ชม.)  

แบบแผนการทดลอง (2) 
- Randomized Two-Group 
Design 
-  Randomized Matched 
Two-Group Design 
-  Non-Randomized Pretest-
Posttest Control Group 
Design 
-  Analysis of Covariance 
Two-Group Design 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 
เรื่อง 1 : Within Subjects Design 

- เรื่อง 2 : Within Subjects Design 
(Small N) 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง  
5. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

8 
(4 ชม.)  

- การออกแบบเครื่องมือทาง
จิตวิทยาเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการทดลอง  
- จริยธรรมในการเก็บข้อมูล 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กรณีศึกษา จรรยาบรรณในการเก็บ
ข้อมูลในการทดลอง 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนตาม

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานกรณีศึกษา 
3. ข้อสรุปจากการระดม
สมอง 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลงานจากการระดมสมอง 
3. ผลงานจากการท ากิจกรรม 
4. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

แบบฝึกหัด 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา 
2. แบบฝึกหัดการสร้างเครื่องมือวัดผล
การทดลอง 

4. . แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 4 : การสร้างเครื่องมือ
วัดผลการทดลอง) 

9 
(4 ชม.)  

- การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
-  สรุปผลการทดลอง 
-  การอภิปรายผลการทดลอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 
2. อภิปรายกลุ่มและน าเสนอในชั้นเรียน 
เรื่อง : Why we need Statistics 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียนตาม
แบบฝึกหัด 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นใน
การอภิปรายกลุ่ม 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 5 : การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ) 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการท ากิจกรรม  
5. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

10 
(4 ชม.)  

- ศึกษาหลักการ ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาเพ่ือออกแบบการทดลอง 
-  ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ตัว
แปร การจัดกระท า กลุ่มตัวอย่าง 
นิยามปฏิบัติการ สมมติฐาน 
เครื่องมือและกรอบการทดลอง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. การระดมสมองเพ่ือหาประเด็นในการ
ทดลอง 

- 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วย
สืบค้นข้อมูลประกอบการเขียนหัวข้อ
การทดลอง  

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 6 : การเขียนหัวข้อ
และการออกแบบการ
ทดลอง) 
 

1. การตอบค าถามในชั้นเรียน 
2. ผลงานจากการระดมสมอง  
3. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดการเขียนหัวข้อการทดลองท่ี
นักศึกษาสนใจ 

11 
(4 ชม.)  

น าเสนอแผนการทดลอง ใน
ประเด็นในต่อไปนี้ 
-  หลักการ แนวคิดและทฤษฎี 
กรอบการทดลองและสมมติฐานใน
การทดลอง 
-  ภูมิหลัง ทีม่าและความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ 
-  ตัวแปร การจัดกระท ากับตัว
แปรอิสระ การควบคุมตัวแปรเกิน 
และนิยามปฏิบัติการ 
-  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ
การสุ่มตัวอย่าง 
-  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เพ่ือจัดกระท าตัวแปร 
-  เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
-  สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอแผนการทดลอง 
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดการเขียนแผนการทดลองเพ่ือ
น าไปใช้จริง 

1. การสัมมนาแผนการ
ทดลองของนักศึกษา 
2. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 7 : การปรับแผนการ
ทดลองเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการทดลองจริง) 
 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการสัมมนา 
2. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

สมมติฐานในการทดลอง 
12-14 

(12 ชม.)  
ด าเนินการทดลองตามแผนที่
น าเสนอ โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
ในชั้นเรียน โดยให้นักศึกษา
บันทึกภาพเลื่อนไหวในขณะการ
ทดลอง เตรียมน าเสนอผลการ
ทดลอง และเขียนรายงานการ
ทดลอง 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การฝึกปฏิบัติการทดลองตาม
แผนการทดลอง (Project-Base) 
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ  
3. ฝึกเขียนผลการทดลองตามรูปแบบที่
ก าหนด 
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดการเขียนผลการทดลอง 

1. การปฏิบัติตามแผนการ
ทดลองของนักศึกษา 
2. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 8 : การเขียนผลการ
ทดลอง) 
 
 

1. ผลการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการทดลองจริงตามแผนที่
ก าหนด 
2. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

15 
(4 ชม.)  

น าเสนอผลการทดลอง อภิปราย
ผล 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลการทดลอง 
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝึกหัดการเขียนรายงานผลการ
ทดลอง 

1. การสัมมนาแผลการ
ทดลองของนักศึกษา 
2. แบบฝึกหัด 
(บฝ. ที่ 9 : การเขียนรายงาน
การทดลอง) 
 

1. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการสัมมนา 
2. คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 



15 
 

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

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ.  (2559).  เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาการทดลอง. กรุงเทพมหานคร :  

โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  - 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
จ ิราภา  เต  งไตรร ัตน์ และคณะ  (2555). จิ ตว ทยาทัิ วไป.ิ(พิมพ์ครั  งที่ 7). กร ุงเทพมหานคร : 

สำน ักพ ิมพ์มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร ์. 

นวลฉวี  ประเสร ิฐส ุข. ผศ.ดร. (2557). จิ ตวิ ทยาการทดลอง.ิ(พิมพ์คร ั งที ่2). นครปฐม :โรงพิมพ์
มหาว ิทยาลัยศิลปกร. 

 ส ุวิไล  เร ียงวัฒนส ุข, ผศ. (2543). จิ ตว ทยาการทดลองเบืิ องติ น.ิ(พิมพ์คร ั งที่7). กร ุงเทพมหานคร  
         : ส าน ักพ ิมพ์มหาว ิทยาลัยรามคาแหง. 

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

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

 - - 

ความรู้ 
 

   

ทักษะทางปัญญา 
 

-   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 -  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


