
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกําแพงแสน / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ /  โครงการจดัตงัสายวชิาสงัคมศาสตร ์ 

หมวดที 1.  ข้อมูลทัวไป 

1. รหสัและชือรายวิชา 

 รหสัวชิา      ชอืวชิา จิตวทิยาเพอืชีวติสมยัใหม่ (Psychology  for  modern  life) 

2. จํานวนหน่วยกิต  (จํานวนชวัโมงบรรยาย-ปฎิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง ต่อสปัดาห์)      

3 (3-0-6)  

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตร  

ประเภทวิชา วชิาศึกษาทวัไป 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1) อ.ดร.สุรางค ์ ณรงคศ์กัดสิกลุ                        

5. ภาคการศกึษา/ชนัปีทีเรียน   

ภาคตน้//2556 ชนัปีที -       

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี 

7. วิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี 

8. สถานทีเรียน  

ศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  

9. วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังลา่สดุ 

 วนัท ี  มถินุายน   
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หมวดที .  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพอืใหส้ามารถบอกความหมาย  ความสาํคญัและประโยชนข์องวชิาจิตวทิยา  ความเกียวขอ้งของจิตวทิยากบัการใชช้ีวติในปจัจุบนั 

2) เพอืใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัในการฝึกสมอง  เพมิประสทิธิภาพในการเรียนรู ้

3) เพอืใหส้ามารถรกัษาสมดุลของวถิชีวีติใหม้สีุขภาพกายและจิตทดี ี เขา้ใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได ้

4) เพอืใหม้องเหน็คุณค่าในตนเองและเชือมนัในตนเอง 

5) เพอืใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมปจัจุบนัไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  พรอ้มทงัเป็นพลเมืองดขีองโลกปจัจุบนั  

2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

1)       

หมวดที . ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

     การรกัษาสมดุลของวถิชีวีติเพอืสุขภาพทดี ี การเขา้ใจและควบคุมอารมณ์  การฝึกสมอง  การหากลยุทธท์มีีประสิทธิภาพเพือการเรยีน  

การเสรมิสรา้งการเหน็คุณค่าในตนเอง  การปรบัตวัสู่สงัคมสมยัใหม่  การรกัษาความรกัและความสุขในชวีติสมยัใหม่  และการเป็นพลเมอืงดี

ในโลกสมยัใหม่     

2. จํานวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศกึษา 

 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

 

  ชวัโมง  ชวัโมง  ชวัโมง  ชวัโมง  

 

3. จํานวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

วนัพธุ ศุกร ์เวลา 13.00-16.00 น.โครงการจดัตงัสายวชิาสงัคมศาสตร ์คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ อาคาร  ชนั   โทรศพัท ์ 

-  ภายใน   E-mail:  n.surang @hotmail.co.th                                                                                              
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หมวดที . การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

(สาํหรับแต่ละกลุม่มาตรฐานการเรียนรู้ ให้แสดงข้อมลูต่อไปนี 

( )  ข้อสรุปสนัๆ เกียวกบัความรู้ หรือทกัษะทีรายวิชามุ่งหวงัทีจะพัฒนานกัศกึษา        

( )  วิธีการสอนทีจะใช้ในรายวิชาเพือพฒันาความรู้ หรือทักษะในข้อ (1) 

( )  วิธีการทีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาในรายวิชา) 

 

1. คณุธรรม  จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสตัยส์ุจริต  

1.1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

1.1.3 เคารพกฏระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

1.1.4 เคารพสทิธิและรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย ์

1.1.5 มภีาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญัของงานได ้

1.1.6 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 รายงานกลุม่/เดยีวเพอืใหน้ิสติแต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบ แบ่งเวลา รูจ้กัวธิีคน้ควา้หาขอ้มูลทนีอกเหนือจากตาํรา  

1.2.2 การสอบทซีือสตัย ์ไม่กระทาํทจุรติในการสอบ 

1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในขณะทสีอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมนิจากการเขา้เรียนและการสง่งานตามกาํหนด 

1.3.2 ประเมนิจากความซือสตัยใ์นการสอบ  

1.3.3 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในงานทไีดร้บัมอบหมาย      

2. 2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

2.1.1  ความรูเ้กียวกบัแนวคิดและทฤษฎพีนืฐานทางจิตวทิยา 

2.1.2 สามารถเลอืกใชค้วามรูท้ไีดร้บัจากแนวคิด ทฤษฎทีางจิตวทิยาไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.3 สามารถวเิคราะหป์ญัหาทเีกดิขนึในชวีติประจาํวนั และหาแนวทางแกไ้ขไดอ้ย่างมรีะบบ 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การบรรยาย 

2.2.2 การทาํกจิกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

2.2.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.2.4 การพูดคุยแลกเปลยีนความคิดเหน็ 

2.2.5 การทาํแบบทดสอบทางจิตวทิยาทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาวชิา  

2.2.6 การนําเสนอรายงาน/การศึกษาคน้ควา้ 

2.2.7 การวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกียวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรยีน จากเอกสาร/บทความ/วารสาร ทมีอบหมายใหอ่้าน 

2.2.8  
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2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สอบกลางภาค 

2.3.2 สอบปลายภาค 

2.3.3 การประเมนิจากรายงาน/ การศึกษาคน้ควา้ และงานทมีอบหมายใหอ่้านและวเิคราะห ์

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.1.1 ดดิอยา่งมเีหตุผลและเป็นระบบ 

3.1.2 ประยุกตใ์ชค้วามรูก้บัการแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั และการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพือนและสงัคม 

3.1.3 วเิคราะห ์ตคีวาม สรุปประเดน็ และแกป้ญัหาอยา่งรอบคอบ 

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การบรรยาย 

3.2.2 การทาํกจิกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

3.2.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3.2.4 การพูดคุยแลกเปลยีนความคิดเหน็ 

3.2.5 การตงัประเดน็และแกป้ญัหา 

3.2.6 การวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกียวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรยีน จากเอกสาร/บทความ/วารสาร ทมีอบหมายใหอ่้าน   

3.3 วิธีการประเมินผล    

3.3.1 การสอบดว้ยขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์(ปลายเปิด) 

3.3.2 ประเมนิจากการวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรียน จากเอกสาร/บทความ/วารสาร ทมีอบหมายใหอ่้าน 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบทีต้องพฒันา  

4.1.1 มภีาวะความเป็นทงัผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมี และลาํดบัความสาํคญัของงานได ้ 

4.1.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง  และใหค้วามช่วยเหลอื แบง่ปนัความรูก้บัเพือนในกลุม่ 

4.1.3 เคารพสทิธิและสามารถรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้นื      

4.2 วิธีการสอน 

4.2.1  มอบหมายงานใหท้าํ 

4.2.2 กจิกรรมในชนัเรยีน  

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมนิตนเองและประเมนิโดยผูส้อน 

4.3.2 ประเมนิจากคาํถามและคําตอบในชนัเรยีน       

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต้องพฒันา 

5.1.1  สามารถสบืคน้ ตคีวามและประมวลขอ้มูลสารสนเทศ 

5.1.2 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ปญัหา 

5.1.3 สอืสารไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ และสามารถสือสารกบัผูส้อนโดยใชเ้ทคโนโลย ี 

5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายใหศ้ึกษา วเิคราะห ์ทาํรายงาน 

5.2.2 มอบหมายใหต้อบขอ้คาํถาม/แบบทดสอบ 
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5.3 วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมนิตนเอง 

5.3.2 ประเมนิจากการทาํแบบทดสอบ 
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หมวดที .  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ระบุตามตารางด้านล่าง  จํานวนชวัโมงการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัจํานวนหน่วยกิต เช่น วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต หมายถึง

เรียนบรรยาย 45 ชวัโมง ไม่รวมเวลาทีใชใ้นการสอบ 

 
สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

 
 

   แนะนาํลกัษณะวชิา  กจิกรรมการเรียนการสอน

และการประเมนิผล  จิตวทิยากบัการใชช้ีวติใน

ปจัจุบนั 

   

 -  บรรยาย/ซกัถาม 

-  ใหน้ิสติแสดงความคิด 

ความรูเ้ดมิเกียวกบัจิตวทิยา 

-  ใหน้ิสติเขยีนเลา่เรืองราวของ

ตนเอง      

-อ.ดร.สุรางค ์ 

ณรงคศ์กัดิ

สกลุ     

 

 

  โครงสรา้งของร่างกาย สมอง กบัพฤตกิรรม   

-  

 -  บรรยาย/ดู VDO  

-  แบง่กลุม่อภิปรายและหา

คาํตอบสาํหรบัคาํถามทเีตรยีม

ให ้

- วเิคราะห ์วจิารณ์งานที

มอบหมาย 

 

       

   โครงสรา้งของร่างกาย สมอง กบัพฤตกิรรม (ต่อ) 

 

 - บรรยาย/ ซกัถาม 

- สรุปทา้ยบทเรียน  

       

  การจูงใจกบัการเพมิประสิทธิภาพในการเรยีน  

 

 -  บรรยาย/ซกัถาม 

- ทาํแบบทดสอบทางจิตวทิยา 

- สรุปทา้ยบทเรยีน  

 

       

  การเหน็คุณค่าในตนเอง  - บรรยาย/ซกัถาม 

- อภปิรายเกยีวกบัประเดน็ที

กาํหนดให ้

       

  การเหน็คุณค่าในตนเอง (ต่อ)  - บรรยาย/ซกัถาม 

- วเิคราะห ์วจิารณ์งานที

มอบหมาย 

- สรุปทา้ยบทเรียน   

       

  การเขา้ใจและควบคุมอารมณ์ 

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

- สรุปทา้ยบทเรยีน  

- วเิคราะห ์วจิารณ์งานที

มอบหมาย 

       

  การเขา้ใจและควบคุมอารมณ์ (ต่อ) 

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

- ทาํแบบทดสอบทางจิตวทิยา 

- สรุปทา้ยบทเรยีน  
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  สุขภาพจิตและสุขภาพกาย   -  บรรยาย/ซกัถาม 

- วเิคราะหก์รณีศึกษา และ

อภปิราย 

       

  สุขภาพจิตและสุขภาพกาย (ต่อ)  - บรรยาย/ซกัถาม 

- วเิคราะหก์รณีศึกษา และ

อภปิราย 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

       

  การปรบัตวัสู่สงัคมสมยัใหม ่

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

- สรุปทา้ยบทเรยีน 

       

  ความรกัและความสุขทยีงัยนืในโลกปจัจุบนั  

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

- วเิคราะห ์วจิารณ์งานที

มอบหมาย 

 

       

  ความรกัและความสุขทยีงัยนืในโลกปจัจุบนั (ต่อ)  

 

3 - บรรยาย/ซกัถาม 

- นาํเสนอรายงาน และอภปิราย 

- สรุปทา้ยบทเรยีน    

       

  การเป็นพลเมอืงดใีนโลกสมยัใหม ่

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

- นาํเสนอรายงาน และอภปิราย   

       

  การเป็นพลเมอืงดใีนโลกสมยัใหม่ (ต่อ) 

 

 - บรรยาย/ซกัถาม 

-  นาํเสนอรายงาน และอภปิราย 

- สรุปทา้ยบทเรียน     

       

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (คะแนนจะต้องมาจากการประเมินผลการเรียนรู้ทงั  ด้าน ตามสดัสว่นทีผู้สอนกําหนด) 

 ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศกึษา สัปดาห์ทีประเมิน 

สัดส่วนของ

คะแนนการ

ประเมิน 

 

  1.3.2 

 . . -2.1.3 

  3.1.1-3.1.3 

สอบกลางภาค   %  

 1.3.2  

2.1.1-2.1.3 

 3.1.1-3.1.3      

สอบปลายภาค  %  

 1.3.1, 1.3.3 

4.1.2, 5.1.3 

การประเมนิจากรายงานและการนาํเสนอรายงาน 

 

 %  

 1.1.2, 1.1.3 การเขา้หอ้งเรยีน ทกุสปัดาห ์ %  

                        %  

                        %  
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หมวดที 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

3. ตําราและเอกสารหลกั 

1) คณาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา. .  เอกสารประกอบการสอนวชิาจิตวทิยาเพอืชวีติสมยัใหม่. ภาควชิาจิตวทิยา  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

2) จิราภา  เตง็ไตรรตัน ์และคณะ. .  จิตวทิยาทวัไป.  พมิพค์รงัท ี .  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

3) นิภา   พธิยายน. . การปรบัตวัและบคุลกิภาพ  จิตวทิยาเพอืการศึกษาและชวีติ.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพโ์อเดยีนสโตร ์

4) สุรางค ์ โคว้ตระกูล. .  จิตวทิยาการศึกษา.  พมิพค์รงัท ี   กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

4. เอกสารและข้อมูลสําคญั  

1)  เอกสารทเีกียวขอ้ง  

5. เอกสารและข้อมูลทีแนะนํา 

1)  เอกสารประกอบ  

 

หมวดที 7.  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

1) แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  

2) การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียนในหอ้งเรียน  

3) การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียนเมอืใหซ้กัถาม      

2. การประเมินการสอนอืน ๆ  

1) ผลการสอบ 

2) การประเมนิจากรายงานและการนาํเสนอรายงาน   

3. การปรับปรุงการสอน   

1) สอบถามความตอ้งการในเรืองการเรยีนการสอนจากนิสิตแลว้วเิคราะหป์รบัปรุงตามความเหมาะสม  

2) ปรบัปรุงเนือหาใหก้ระชบัมากขนึเช่น ปรบัเปลยีน เนือหา การประเมนิผล       

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ของนกัศึกษาในรายวิชา  

1) มกีารกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งชดัเจน  

2) พจิารณาจากผลการเรยีนของนิสิต แลว้นํามาปรบัปรุงการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติในการสอนครงัต่อไป 

5. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

1)  นาํผลการประเมนิจากนิสิตมาใชป้รบัปรุงรายวชิา  

 

 


