
 

 
 
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์/ ภาควิชาสรีรวิทยา 

 
หมวดที ่ 1   ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    001277 : พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) 
2. จ านวนหน่วยกิต  
    3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    รายวิชาศึกษาท่ัวไป ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน   
   ผู้รับผิดชอบรายวิชา        
     ดร.สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์  ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์           
   อาจารย์ผู้สอน 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        
1. ผศ.ดร. นิวัติ เทพาวราพฤกษ์       
2. ผศ.ดร. อรระวี คงสมบัติ    
3. ผศ.ดร. วชิราวดี มาลากุล    
4. ผศ.ดร. จันทร์จิรา วสุนธราวฒัน์    
5. ดร. สุภาพร พันธุ์ธีรานุรักษ์      
6. ดร. พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์       
7. ดร. ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง       
8. ดร. สะการะ ตันโสภณ  
9.  ดร.ทักษณี  มหาศิริพันธ์   
10. พญ. อังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย     
11. อ. สุทัศน์ ดวงจิตร      
12. อ. ธรรศ พิศลย์กุลเกษม        



 

     ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1.  ผศ.ดร. ธนัช กนกเทศ 

     ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์   
1.    อ.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ ์

 
5. ระดับการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
   ระดับปริญญาตรี  ทุกชั้นปี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ตามท่ีทางกองศึกษาทั่วไปจัดให้ 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    ตุลาคม 2555 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาของร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
จิตใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการท างานต่างๆ ในสังคมอย่างมีความสุขและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
เพ่ือปรับรายละเอียดของหน่วยกิตและเนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

และจุดมุ่งหมายของรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ ปรับปรุง พ.ศ.2553 โดยไม่เน้นเนื้อหาในเชิงลึก แต่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงความคิด มีมุมมองความรอบรู้กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมตามความเป็นจริง  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้
ภาษาติดต่อสื่อความหมายได้ดี   สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และด ารง
ตนในสังคมได้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน        

 



 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม  พ้ืนฐานทางชีวภาพของ

พฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ  การรับรู้ 
เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  พฤติกรรมอปกติ  
รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological basis and 
mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its involved 
substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and others 
quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and applications in 
daily life 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

30 ชั่วโมง 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

ตามความต้องการของ
นิสิตเฉพาะราย 

30 ชั่วโมง 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

75 ชั่วโมง 
(5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม ตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

โดยสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้าได้ 
อาจารย์ประจ ารายวิชาเปิดโอกาสให้นิสิตขอค าปรึกษาเป็นรายบุคคลได้ ทางโทรศัพท์  จดหมายอิเลคโทรนิกส์

หรือเวปไซต์ภาควิชา 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในรายวิชาเป็นไปตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

หลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้ง 6 ด้าน (Curriculum Mapping) มีรายละเอียด ดังนี้ 

หมายเหตุ   () ความรับผิดชอบหลัก  () ความรับผิดชอบรอง  () ไม่มี 
1. คุณธรรม จริยธรรม     

1.1 คุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  () 



 

1.2 มีจิตสาธารณะ ()                                                                     
ผลการเรียนรู้ 

ให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น โดยการเสริมสร้าง
ด้านต่างๆ ดังนี้ 

- ความมีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับของสังคม  
- ความสามารถในการท างานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
- การรับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
- การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส 

วิธีการสอน 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในระหว่างการเรียนการสอน  

- การเคารพกฎ กติกาท่ีตั้งไว้ในรายวิชา 

- กิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอนและอภิปรายโดยนิสิต  

- การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่มในกรณีศึกษาและกิจกรรมต่างๆ 
วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนทั้งโดยผู้สอน และแบบ 360 องศา 
- บันทึกเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา 
- การแสดงความเคารพ อ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส  
- การสังเกตพุฤติกรรมจากการท างานกลุ่มและการมีส่วนร่วม 
- การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ความรู้  
2.1 รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันและอนาคต  () 
2.2 รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก  () 
2.3 รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และการปกครอง  () 
2.4 ตระหนักในศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา วิถีชีวิตสังคมไทย อาเซียน สังคมโลก  () 

2.5 ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล  () 

2.6 เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เข้าใจธรรมชาติ  ()                                                                                       
ผลการเรียนรู้ 

ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายแนวคิด พ้ืนฐานทางชีวภาพ กลไกการเกิด และประเภทของ
พฤติกรรม การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า และภาษา การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เก่ียวข้องกับการมีสติ 
เชาว์ปัญญา พฤติกรรมอปกติ และพฤติกรรมทางสังคม 



 

วิธีการสอน 
- บรรยาย  
- มอบหมายงานกลุ่มและรายบุคคล 

- น าเสนอความคิดเห็นรายบุคคล และรายกลุ่ม จากงานที่ได้รับมอบหมาย 

- อภิปรายรายบุคคล และรายกลุ่มในกรณีศึกษาต่างๆ  

- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากกิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอน  
วิธีการประเมินผล 

- การสอบกลางภาค และปลายภาค   
- ความสามารถในการตอบค าถามในชั้นเรียน 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความ

ครอบคลุมของเนื้อหา 
- ประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับสาระที่สะท้อนออกมาระหว่างการน าเสนอ 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถแยกแยะวิเคราะห์บนหลักการของเหตุผล  () 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  () 

3.3 มีการสร้างนวัตกรรม  () 
3.4 สร้างนิสิตให้มีความสุขทั้งกายและจิตใจตามหลักศาสนา  () 

3.5 มุ่งศึกษาตลอดชีวิต  () 
ผลการเรียนรู้ 

- พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล แล้วน าข้อสรุปมาใช้ 

วิธีการสอน 

- มีการใช้ตัวอย่างที่เหมาะสมประกอบการบรรยาย เพ่ือเป็นตัวอย่างให้นิสิตสามารถแยกแยะวิเคราะห์บน
หลักการของเหตุผลได้ 

- มอบหมายให้นิสิตท างานกลุ่มและน าเสนอผลการศึกษา 

- การอภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่มในกรณีศึกษาต่างๆ  

- การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดและอภิปรายโดยนิสิต  

- การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง 
วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมทั้งโดยผู้สอน และแบบ 360 องศา 

- การสังเกตุพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม 



 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
ครอบคลุมของเนื้อหา 

- ประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับสาระที่สะท้อนออกมาระหว่างการน าเสนอ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      

4.1 เรียนรู้และมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม  ()                      
ผลการเรียนรู้ 

- พัฒนาทักษะสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
- พัฒนาความเป็นผู้น า และ/หรือ ผู้ตามจากการท างานเป็นทีม 
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
- พัฒนาความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 

  
วิธีการสอน 

- การกระตุ้นและสนับสนุนให้นิสิตแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม 

- การมอบหมายงาน และการอภิปรายรายกลุ่ม หรือ รายบุคคล  

- การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดและอภิปรายโดยนิสิต  

- การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง 
วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมทั้งโดยผู้สอน และแบบ 360 องศา 

- การสังเกตุพฤติกรรมจากการท างานกลุ่ม 

- การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ผลรายงานการศึกษารายกลุ่ม และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล  () 

5.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อสื่อสาร  () 
5.3 สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  () 

5.4 มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ พูด เขียน และปฏิสัมพันธ์  () 
ผลการเรียนรู้ 
- ทักษะการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตจริงและสถานการณ์จ าลอง 
- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข ในการวิเคราะห์ความฉลาดทางปัญญาด้านต่างๆ 
- สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนและเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ 



 

วิธีการสอน 

- การมอบหมายงาน และการอภิปรายรายกลุ่ม หรือ รายบุคคล  

- การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดและอภิปรายโดยนิสิต  

- การค านวณเพ่ือวิเคราะห์ความฉลาดทางปัญญาด้านต่างๆ 

- การถามตอบในชั้นเรียน 

- การประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอกับความเข้าใจของผู้ฟัง  

- การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง 
วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม  

- ประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับสาระที่สะท้อนออกมาระหว่างการน าเสนอและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
6. ด้านทักษะพิสัย 

6.1 ฝึกฝนการใช้ร่างกายเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของสุขภาพและจิตใจ  ()  
6.2 มีบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  () 
6.3 มีพฤติกรรมการป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพ  () 

ผลการเรียนรู้ 
ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจถึงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์ ทั้งปกติและไม่ปกติ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ต่อ

ตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ดีเพ่ือป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพตนเอง 
วิธีการสอน 

- บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ 

- การมอบหมายงาน และการอภิปรายรายกลุ่ม หรือ รายบุคคล  

- การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดและอภิปรายโดยนิสิต  

- การประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอกับความเข้าใจของผู้ฟัง  

- การเรียนรู้โดยการก ากับตนเอง 
วิธีการประเมินผล 

- การสังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพทั้งโดยผู้สอน และแบบ 360 องศา 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม  

- ประเมินผลการน าเสนองาน เกี่ยวกับสาระที่สะท้อนออกมาระหว่างการน าเสนอและเทคโนโลยีที่เลือกใช้ 
 

 



 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

หัวข้อ จ านวน
ชั่วโมง 

รูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

แนะน ารายวิชา รูปแบบการเรียนการสอนและการท า
กิจกรรม เกณฑ์การประเมินผล  หนังสืออ่าน
ประกอบการเรียน  
 

2 
 

 
 

บรรยาย - มคอ.3  และตารางสอน 
- การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการ
เรียนรูด้้วยตนเอง  
- โปรแกรมน าเสนอ 
- แบ่งกลุ่มเรียน/กิจกรรม 

ดร.สุภาพร 
 
 
 

บรรยาย : แนวคิดด้านพฤติกรรมมนุษย์ 
 

3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

ดร.จันทรจิรา 
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : แนวคิดด้านพฤติกรรม
มนุษย ์

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ดร.จันทรจิรา 
 

บรรยาย : พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไก
การเกิดพฤติกรรม 

3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

ดร.พรนรินทร์ 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : พื้นฐานทางชีวภาพของ
พฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม 

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ดร.พรนรินทร์ 

บรรยาย : บุคลิกภาพ 
 

2 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

คุณนันท์ชัตสัณห์ 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : บุคลิกภาพ 2 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

คุณนันท์ชัตสัณห์ 

บรรยาย : การรับรู้ การเรียนรู้ ความจ า และภาษา 3 
 
 

บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.นิวัติ 

 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : การรับรู้ การเรียนรู้ 
ความจ า และภาษา 

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ผศ.ดร.นิวัติ 
 

บรรยาย : ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ ์ 3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 

ผศ.ดร.วชิราวดี 



 

- เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : ความฉลาดทางปัญญาและ
อารมณ ์

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ผศ.ดร.วชิราวดี 

กิจกรรมย่อย : Goodness Diary 
 

2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมอิงหลักจิตตปัญญา
เพื่อมองดูตัวเอง 

- ตัวอย่างนิทานคุณธรรม 

- กิจกรรมเดี่ยวให้บันทึกความดี
ที่ตนได้กระท าในแตล่ะวันลง
ในสมุดบันทึก 

ดร.สภุาพร 
 

กิจกรรมย่อย : Human Voice ครั้งท่ี 1 2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมรอบ audition 
“ตัวตนของข้าพเจ้า”    

- เป็นกิจกรรมให้นิสติรู้จัก
ตัวตน ความสามารถ ความ
ถนัดของตนเองและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน โดยจะให้นิสติ
จดบันทึกเรื่องราวท่ีแสดง
ตัวตนมากท่ีสดุ แล้วเลือก
กรรมการจากนสิิต ในห้อง 
มา 5 คน และให้เลือกเพื่อน
จากบันทึกตัวตนเข้าทีม
ตนเอง ทีมละ 6 คน เพื่อท า
กิจกรรมครั้งท่ี 2 

ผศ.ดร.อรระวี 

กิจกรรมย่อย : แฟนพันธุ์แท้พฤติกรรมมนุษย์ ครั้งท่ี 1 2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่ แข่งขันตอบ
ค าถามเนื้อหาท่ีเรียน 

อ.ธรรศ 

สอบกลางภาค  2    

บรรยาย : การมสีตสิัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่
เกี่ยวข้องกับการมีสต ิ
 

3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

อ.สุทัศน์ 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : การมีสติสัมปชัญญะ สมาธ ิ
และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสต ิ

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

อ.สุทัศน์ 

บรรยาย : จิตวิทยาสังคม 3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

ดร.ปิยะรัตน์ 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : จิตวิทยาสังคม 1 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว ดร.ปิยะรัตน์ 

บรรยาย : ความฉลาดด้าน AQ, MQ และ SQ 3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง ผศ.ดร.ธนัช 



 

ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : ความฉลาดดา้น AQ, MQ 
และ SQ 

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ผศ.ดร.ธนัช 

บรรยาย : พฤติกรรมอปกต ิ(1)  
 

3 บรรยาย บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

พญ.อังคณา 
 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : พฤติกรรมอปกต ิ(1) 1 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว พญ.อังคณา 

บรรยาย : พฤติกรรมอปกติ (2)  
 

3 บรรยาย - บรรยายและยกตัวอย่าง
ประกอบ 
- โปรแกรมน าเสนอ 
- เอกสารประกอบการสอน 

ดร.ทักษณี / 
ดร.สะการะ 

 

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ : พฤติกรรมอปกติ (2)  
 

1 
 

ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่/เดี่ยว 
 

ดร.ทักษณี / 
ดร.สะการะ 

กิจกรรมย่อย : Cliptivity 2 ปฏิบัต ิ - clip ข่าว หรือ ภาพยนตร์ 
หรือ เรื่องสั้น เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย ์
-สรุปและวิเคราะห์หรือน าเสนอ
ร่วมกันหน้าช้ันเรยีน 

ดร.ทักษณี / 
ดร.สะการะ 

กิจกรรมย่อย : Human Voice ครั้งท่ี 2 2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมรอบ final round 

“พฤติกรรมที่ต้องเรียนรู”้ 

- เป็นกิจกรรมให้นิสติรู้ถึง

พฤติกรรมที่ดีในการอยู่ใน

สังคมร่วมกับผู้อื่น โดย

แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุม่ 

จากท่ีได้คดัเลือกจากครั้งท่ี 1  

และจัดการแสดงที่แสดงถึง 

“พฤติกรรมที่ต้องเรียนรู”้ 

แล้วเลือกกรรมการมาจาก

ตัวแทนในห้อง เพื่อมาเลือก

กลุ่มที่คิดว่าแสดงถึง

พฤติกรรมทีต่้องเรียนรู้นั้นๆ 

ได้ดีทีสุ่ด  

ผศ.ดร.อรระวี 



 

กิจกรรมย่อย : The Happiness project 2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวเพื่อสรรค์
สร้างความสุขให้กับตนเอง 

งานท่ี 1: นิสิตเขยีนเรียงความ
การวิเคราะห์ตนเองเป็น
รายบุคคล หัวข้อ “ฉันมี
ความสุขแล้วหรือยัง”  
งานท่ี 2: นิสิตเขยีนเรียงความ
การวิเคราะห์ตนเองเป็น
รายบุคคล หัวข้อ “อะไรคือสิ่งที่
ท าให้ฉันมีความสุข” และ 
“อะไรที่ท าให้ฉัน Failed” 
งานท่ี 3: ตั้งปณิธานในการลง
มือปฏิบัติเพื่อสรรค์สร้าง
ความสุขในเวลา 1 เดือน (30 
วัน) ส่งหัวข้อพร้อม work 
sheet  
งานท่ี 4: ปฏิบัติการสรรคส์ร้าง
ความสุขตามปณิธานท่ีตั้งไว้ 
ระยะเวลา 30 วัน  
งานท่ี 5: ตั้ง web page ใน 
social network เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการของแตล่ะคนใน
ระหว่างปฏิบตัิการ และ
ประเมินความก้าวหน้าของ
ปฏิบัติการ 
งานท่ี 6: ส่งสรุปรายงานบันทึก
ผลการปฏิบตัิการและคะแนน
ปณิธาน  
งานท่ี 7: น าเสนอผลการปฏิบัติ
ในรูปแบบ VDO clip, power 
point presentation และ
อภิปรายในช่ัวโมงกิจกรรม 

ดร.ทักษณี / 
ดร.สะการะ 

กิจกรรมย่อย : Public Mind  
 

2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุ่มโดยอิงหลักจิตต
ปัญญาเพื่อค้นหาจิตทีค่ิด
สร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่ง
ท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ

ดร.สภุาพร 
 



 

ส่วนรวม 

- สร้างสรรค์กจิกรรมกลุม่ที่เป็น
จิตสาธารณะ พร้อมบันทึก
หลักฐานแสดงการท ากิจกรรม
นั้นๆ 

กิจกรรม : แฟนพันธุ์แท้พฤติกรรมมนุษย์  2 ปฏิบัต ิ - กิจกรรมกลุม่ แข่งขันตอบ
ค าถามเนื้อหาท่ีเรียน 

อ.ธรรศ 

สอบปลายภาค 2    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการประเมิน 
 

 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 
(เปอร์เซ็นต์) 

2.1-2.4, 2.6, 3.1, 
6.3 

1. สอบภาคบรรยาย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
9 
17 

 
30 % 
30 % 

1.1, 4.1 2. การเข้าห้องเรียน ทุกสัปดาห์ 1 % 
1.1, 2.6, 3.1, 3.2, 

4.1, 5.1, 5.2 
3. การท ากิจกรรมเสริมการบรรยาย 10 ครั้ง 

สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

15 % 

1.1, 2.6, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 5.2, 6.3 

4. กิจกรรม Cliptivity 
สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

 
3 % 

1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 
4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 

6.3 

5. กิจกรรม Goodness Diary 
 

สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

 
3 % 

1.1, 2.6, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 

6.2, 6.3 
6. กิจกรรม Human Voice 2 ครั้ง 

สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

 
6 % 

1.1, 2.6, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 

6.2, 6.3 
7. กิจกรรม The Happiness Project 

สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

 
3 % 

1.1, 2.6, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 

8. กิจกรรม Public Mind 
สัปดาห์ที่มี
กิจกรรมนั้น 

 
3 % 



 

6.2, 6.3 
1.1, 2.6, 3.1, 4.1, 

5.1, 5.2, 5.3 
9. การท ากิจกรรมแฟนพันธุ์แท้พฤติกรรม
มนุษย ์2 ครั้ง 

8, 16 
6 % 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 

เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี   

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

1. โกวิท ปัทมะสุนทร. คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉทท่ี 1 จิตปรมัตถ์ โรง   พิมพ์วิญญาณ 2543 
2. วิทยากร เชียงกูล  เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์

พับลิสชิ่ง 2548 
3. ทิพยวรรณ กิตติพร จิตวิทยาทั่วไป พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
4. เติมศักดิ์ คทวณิช ผศ. จิตวิทยาทั่วไป. ซีเอ็ดยูเคชั่น 2547 
5. ถวิล ธาราโภชน์ จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพ อักษรพิพัฒน์ 2547 
6. มานิต ศรีสุรภานนท์ จ าลอง ดิษยวฌิช ด ารงจิตเวชศาสตร์ โครงการต ารา แพทย์เชียงใหม่ 2542 
7. Silverthorn D.U., Ober W.C., Garrison C.W. & Silverthorn A.C. (2004) Human Physiology: An 

integrated approach. 4th Ed. San Francisco: Benjamin Cummings.   
8. Fox SI (2002) Human Physiology  7th Ed. Boston, Mass: McGraw-Hill. 

3.2 สื่อวีดิทัศน์ (clip VDO  ภาพยนต์) 
3.3 e-learning 

 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมผู้เรียน 
- สอบถามความคิดเห็นของนิสิตในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  



 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- แบบประเมินผู้สอน และการทวนสอบผลประเมินผู้สอน 
- จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
- กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนจัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและแนวทางการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม  
- น าผลจากการประเมินจากนิสิตและอาจารย์มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน 
- กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ ๆ น ามาใช้ในการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- มีการก าหนดคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อสอบ รายงาน การให้คะแนนพฤติกรรม และผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
- มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นิสิต เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองเป็นระยะๆ 
- ให้นิสิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดก่อนส่งเกรดให้ภาควิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา     
น าผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การอภิปราย/สัมมนาของคณาจารย์ผู้สอน รวมถึง
ข้อเสนอแนะมาสรุปผล และจัดท ามคอ. 5  เพ่ือปรับปรุงรายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 


