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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

วป 521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 
       RB 521  Behavioral Science in Psychological Perspectives   

2. จ านวนหน่วยกิต 

 วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ประเภทของรายวิชา: วิชาบังคับ กลุ่มวิชาพฤติกรรมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป  จินงี่  
อาจารย์ผู้สอน:    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงื่ prateepbsri@hotmail.com 
2. อาจารย์ ดร. สิทธิพร    ครามานนท์       skramanon@gmail.com 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์  ตันติวิวัทน์      juntuntivivat@gmail.com 

           5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาณี พูนพล           a.pitchayanee@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี 
8. สถานที่เรียน/เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา  13.00-16.00 น. Google Classroom RB 521 

https://meet.google.com/lookup/fdnost4w35 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  สิงหาคม 2564 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ (Course Learning Outcomes: CLOs) 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO1 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถอธิบายความหมายของพฤติกรรมศาสตร์ในมุมมองของจิตวิทย

(สอดคล้องกับ ELO1และ ELO 2   ) 
CLO2 เพ่ือให้สามารถวิเคระห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ตามแนวคิด และทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่ม  

    ต่างๆเพ่ือใช้อธิบายการเกิดพฤติกรรมของบุคคลได้ (สอดคล้องกับ ELO 1  ELO 2 และ ELO 3  ) 
CLO3 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารทั้งทางการพูดและเขียน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี 

    สารสนเทศ (สอดคล้องกับ ELO 4 และ ELO 5 ) 
 

 

mailto:juntuntivivat@gmail.com
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ผู้สอนได้น าผลการประเมินผู้สอน (ปค 003) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  มาเป็นแนวทางปรับปรุงรายวิชา 
ดังนี้ 
 จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา วป521  ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563 นั้น  พบว่ามีประเด็นที่
ควรปรับปรุงการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลการประเมินของนิสิตว่าควรเน้นให้มี  หนังสือ/เอกสารอ่าน
ประกอบที่แนะน าให้อ่านได้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องสมุด/ระบบสืบค้นที่เพียงพอในการ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และ  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ดังนั้นภาคเรียนนี้จึงได้จัดการเรียน
การสอนออนไลน์และ มีการแนะน าต าราและเอกสารอ่านประกอบ มากข้ึน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
ยังคงเน้นให้นิสิตไปศึกษาค้นคว้าและสรุปประเด็นความเข้าใจเนื้อหาที่ไปศึกษาค้นคว้าตามที่ได้รับมอบหมายและ
น ามาอภิปราย เพ่ือที่นิสิคจะได้ฝึกความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพ่ือนร่วมชั้น ตลอดจนฝึกให้นิสิต คิดและถามค าถามให้มากข้ึน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

                 ผลการวิจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของบุคคล และกลุ่มแนวคิดใหม่
รวมทั้งศึกษาจิตวิทยาสรีระ และอิทธิพลของพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  อธิบายการ
เกิดพฤติกรรมของบุคคลด้วย ทฤษฎี กลุ่ม การรู้คิด พฤติกรรมนิยม จิตวิเคราะห์ มนุษยนิยม จิตวิทยาสรีระ และ
แนวคิดใหม่ 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ฝึกงาน 
ศึกษาด้วยตนเอง 

45 
(3 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 

ตามความต้องการของ
นิสิต 

- 
90 

 ( 6 ชั่วโมง X 15 สัปดาห์) 

3. ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   

ELO CLO1 CLO2 CLO3 
ELO1 มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ ทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ที่เก่ียวข้อง เช่น จิตวิทยา 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษา เป็นต้น 

 
 

 

 
 

ELO2 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

 
   

ELO3 สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณและ เชิง
คุณภาพได้ โดยค านึงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณนักวิจัย 

 
  

ELO4 สามารถประยุกต์และบูรณาการ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อ
การ แก้ปัญหาและพัฒนาบุคคลและสังคม 

 
  

ELO5 สามารถถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและ ผลงานวิจัยสู่
กลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ผู้สอน จ านวนชั่วโมงต่อ

สัปดาห์ 
วิธีการสื่อสารเพื่อ 
นัดหมายล่วงหน้า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป   จินงี่ 1 ชั่วโมง Google classroom 
อาจารย์ ดร. สิทธิพร    ครามานนท์        1 ชั่วโมง Google classroom 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 1 ชั่วโมง Google classroom 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญาณี พูนพล 1 ชั่วโมง Google classroom 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ในชี้นเรียนและออนไลน์ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
CLO1 เพ่ือให้นิสิตมี
ความสามารถอธิบาย
ความหมายของพฤติกรรม
ศาสตร์ในมุมมองของ
จิตวิทยา 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1.1 ผู้สอนทดสอบความรู้ก่อนการเรียนของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา 
    1.2 ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียนด้วยการ
ทบทวนถึงประเด็นความรู้ท่ีได้แลกเปลี่ยนกันจาก
ครั้งท่ีผ่านมาเพื่อเชื่อมโยงกับการเรียนในครั้งน้ี 
    1.3 ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนใน
ครั้งน้ี 
2. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    2.1 ผู้สอนเริ่มตั้งค าถามในประเด็นทีผู้เรียนได้
ไปศึกษาค้นคว้ามาตามท่ี ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มผู้น า
รับผิดชอบตอบปัญหาในแต่ละทฤษฎีและที่ผู้เรียน
ทุกคนได้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    2.3 ผู้เรียนน าเสนอผลงาน ตอบค าถามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นท่ีก าหนดไว้ และ
ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ 
3. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
    3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ด้วยการ
จับคู่เพื่อตอบประเด็นค าถามท้ายชั่วโมง 
    3.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
เป็นจากกอ่าศึกษาเอกสารท่ีผู้สอนให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากการตวจงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
  3.3 ผู้เรียนแจกใบงานการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับ
ประเด็นส าคัญในเรื่องที่จะเรียนของอาทิตย์ต่อไป 

การสังเกตพฤติกรรม 
-การตั้งใจเรียน 
-การตอบค าถาม 
-การตั้งค าถาม 
แบบทดสอบก่อนการเรียน 
ผลงาน เช่น การน าเสนอเนื้อหาตาม
ประเด็นท่ีได้ศึกษาค้นคว้ามาด้วยตนเอง 
และการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
 

CLO2 เพ่ือให้สามารถ     
วิเคระห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ ตามแนวคิด และ
ทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่ม
ต่างๆเพ่ือใช้อธิบายการเกิด
พฤติกรรมของบุคคลได้ 

CLO3  เพื่อให้นิสิตมีความสามารถ
ในการสื่อสารท้ังทางการพูดและ
เขียน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   1.1 ผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ
ประเด็นท่ีได้ค้นคว้ามา  
   2.2 ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ขั้นสรุปและสะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
   3.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ด้วย
การจับู่แลกเปลี่ยน ความรู้กัน และ เขียนสรุป
ประเด็นความรู้ด้วยการตอบค าภามท้ายชั่วโมง 
    

การสังเกตพฤติกรรม 
-การตั้งใจเรียน 
-การตอบค าถาม 
-การตั้งค าถาม 
ผลงาน  การสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
สัปดาห์

ที ่
CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ออนไลน์ 
เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใช้จัด
กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้สอน 

1 
4 ก.ย.   

 
 

 
1,2,3 

-แนะน าวิชาเรียน 
ข้อตกลงเบื้องต้น  
-ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรม
ศาสตร์    
-ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรม
ศาสตร์กับจิตวิทยา 
ปรัชญาจิตวิทยา   
-ความเป็นมาของ
จิตวิทยา 

- ช้ีแจงกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

-งานท่ีมอบหมาย 
- การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 
- การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

- Google 
Classroom 
 

 

- แบบทดสอบก่อนการเรียน 
- Powerpoint หัวข้อ

เนื้อหาท่ีบรรยาย 
ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู ้

ผศ.ดร.
ประทีป 

2 
11 ก.ย. 

     

 
2,3 

อิทธิพลของ
พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมผีล
ต่อพฤติกรรม 

-  การทดสอบก่อนเรยีน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเน้ือหาเพื่อการแสดง
ความคิดเห็นในห้อง 
-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู้ 

อ.ดร 
  สิทธิพร 

3 
18 ก.ย. 

     

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่ม  
จิตวิเคราะห์  
Freud & Erikson 

-  การทดสอบก่อนเรยีน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

 
-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเน้ือหาเพื่อการแสดง
ความคิดเห็นในห้อง 
-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู้ 

อ.ดร 
สิทธิพร 

4 
25 ก.ย. 

 
 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มการรู้คดิ: 
Piaget,  
Vygotsky  
 

- การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

รศ ดร.
อรพินทร ์
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สัปดาห์
ที ่

CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลน์ 

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใช้จัด
กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้สอน 

5 
2 ต.ค 

 
 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มการรู้คดิ:  
 Information 
Processing 

-  การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

รศ ดร.
อรพินทร ์

6 
. 9 ต.ค 

 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มการรู้คดิ
Fishbein & 
Ajzen 

-การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

ผศ. ดร. 
พิชญาณ ี

 

7 
16 ต.ค 

 
 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มมนุษย
นิยม/ปรากฎการณ์
นิยม Maslow, 
Roger 

 -การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

 

อ.ดร 
สิทธิพร 

8 
23 ต.ค 

 
                                                                          สอบกลางภาค 
 

9 
30 ต.ค 

 
 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่ม จิตวิทยา
เชิงบวก (Positive 
Psychology) 

-  การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

-Google 
Classroom  
 
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

ผศ. ดร. 
สุดารตัน ์
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สัปดาห์
ที ่

CLOs หัวข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลน์ 

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใช้จัด
กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้สอน 

1จ 
6 พ.ย. 

.  

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด 
Neuropsychology 

-  การทดสอบก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ท่ีได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบปัญหา
ท้ายชั่วโมง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
แสดงความคดิเห็นในห้อง 

-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

 

ผศ.ดร. 
สุดารตัน ์

เชิญ 
วิทยากร 

 

11 
13 พ.ย. 

 
 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มพฤติกรรม
นิยม ครั้งท่ี 1 
Pavlov 

- การทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 
- Powerpoint หัวข้อ

เนื้อหาท่ีบรรยาย 
ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู ้
 

ผศ.ดร.
ประทีป 

 

12 
20 พ.ย. 

 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มพฤติกรรม
นิยม ครั้งท่ี 2 
Skinner 

- การทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 

 -Google 
Classroom  
 
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 
- Powerpoint หัวข้อ

เนื้อหาท่ีบรรยาย 
ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู ้
 

ผศ.ดร.
ประทีป 

13 
27 พ.ย. 
 

 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
ของกลุ่มปัญญา
สังคม  
Bandura 

- การทดสอบ 
 ก่อนเรียน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 

-Google 
Classroom  
 

- แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 
- Powerpoint หัวข้อ

เนื้อหาท่ีบรรยาย 
ใบงานประเด็นค้นควา้และ

เขียนสรุปสังเคราะห์
ความรู ้

 

ผศ.ดร.
ประทีป 
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สัปดาห์
ที ่

CLO
s 

หัวข้อ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลน์ 

เครื่องมือ/
เทคโนโลยีที่ใช้จัด
กิจกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือ/เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการประเมิน 

ผู้สอน 

14 
4 ธค 

 

 
2,3 

การอธิบาย
พฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
พุทธศาสนา 

-การทดสอบก่อนเรยีน 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(อภิปราย/แสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน)  
- ท างานกลุ่มสังเคราะห์

ความรู้ที่ได้จากการ
อภิปรายเพื่อตอบ
ปัญหาท้ายชั่วโมง 

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

-Google 
Classroom  
 

-แบบทดสอบก่อนการ
เรียน 

-ประเด็นเน้ือหาเพื่อการแสดง
ความคิดเห็นในห้อง 
-ใบงานประเด็นค้นคว้าและ
เขียนสรุปสังเคราะห์ความรู้ 
 
 

ผศ.ดร.
ประทีป 

15 
11 ธ.ค.  

 

 
1 2 3 

สรุปภาพรวม
แนวคิด ทฤษฎี
จิตวิทยาที่ใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรม 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

- การจัดกิจกรรม
ในClassroom 

 

- Powerpoint หัวข้อ
เนื้อหาท่ีบรรยาย 

ผศ.ดร.
ประทีป 

16 
18 ธ.ค.  

สอบปลายภาค 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1.การค้นคว้าความรู้และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มในแตล่ะ
สัปดาห ์

- CLO1 
-     CLO2 
 -    CLO3 

การตรวจผลงานและการให้
คะแนนการน าเสนอผลงาน/
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

แบบบันทึกการ
น าเสนอ/รายงานกลุม่/ 
การน าอภิปราย 

30% 

2.การสอบวัดความรู้กลางภาค - CLO1 
- CLO2 

การทดสอบวัดความรู ้ แบบทดสอบวัดความรู้
กลางภาค 

20% 

3.การสอบวัดความรู้ปลายภาค - CLO1 
-     CLO2 

การทดสอบวัดความรู ้ แบบทดสอบวัดความรู้
ปลายภาค 

20% 

4.การทดสอบย่อยก่อนการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห ์

- CLO1 
- CLO2 

ทดสอบวัดความรู ้ แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรยีน 

10% 
 

5.การเขียนสรุปความรู้ที่ได้รับ
ตอนท้ายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห ์

- CLO1 
-    CLO2 
-    CLO3 

การทดสอบวัดความรู ้ แบบประเมินผลการ
เขียนสรุปความรู ้

10% 

6.การเข้าช้ันเรียน  
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ช้ันเรียน การถาม – ตอบ 

-    CLO3 ซักถามอภิปรายในช้ันเรียน 
การสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรยีน 

แบบประเมินการเขา้
เรียน และการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 

10% 
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3. แนวทางการท างานได้รับมอบหมาย 

         1. นิสิตศึกษาด้วยตนเองในประเด็นที่ผู้สอนก าหนดให้ไปศึกษาค้นคว้าก่อนเข้าชัน้เรียน 
2. นิสิตทดสอบก่อนการเรียนในเร่ืองที่จะเรียน 
3. นิสิตร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากประเด็นดังกลา่วเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยนิสิตกลุ่มที่  
    ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้น าอภิปรายรวมทั้งอาจารยผ์ู้สอนจะเป็นผู้เชื่อมโยงความรู้ ทีไ่ด้จากการ 
     อภิปราย      
4.  นิสิตเขียน สังเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้จากการอภิปรายแต่ละคร้ัง ด้วยการตอบค าถามใน ประเด็นที ่
     อาจารย์ก าหนดให้เพื่อส่งตอนท้ายชัว่โมงเรียน หลังจากที่อาจารย์ตรวจงานเขียนสรุปความรู้ที่ได้ของนิสิต 
5.  นิสิตท าการศึกษาข้อเสนอแนะที่อาจารย์เสนอไว้ รวมทั้งศึกษา  เอกสารสรุปประเด็นส าคัญของการสอน 
      แต่ละคร้ังใน    Google Classroom และ การจัดการเรียนการสอนใน  Classroom 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
    ภาษาไทย  
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พิชญาณี พูนพล. (2561). เจตคติและการท านายพฤติกรรม (เอกสารประกอบการสอน). กรุงเทพฯ:  
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2. เอกสารและข้อมูลเว็ปไซต์แนะน า 
 

กิติกร มีทรัพย์.(2542).ซิกมันด์ ฟอรยด์ เขียน พื้นฐานทฤษฎีจิตวิเคราะห์.พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ:    
          ส านักพิมพ์สมิต 

       ประทีป  จินงี่ และคณะ (2557 ). การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐาน 
     ทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสือวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
                 ประเทศไทย(ThaiPBS)กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ประทีป จินงี่และคณะ. (2558).การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยการจัด 
                การเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ 
                 ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS ) วารสารพฤติกรรมศาสตร์ : 21 (1)  
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   21 วารสาร บรรณศาสตร์ มศว 12 (2) หน้า 15 - 29. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้เรียนประเมินผลรายวิชาด้วยแบบประเมิน ปค 003 ของมหาวิทยาลัย และแบบประเมิน Rubric for online 
instruction ของสถาบัน 

 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ประเมินโดยให้นิสิตสะท้อนผลการสอน (After Action Review) ของผู้สอน เพ่ือการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

รวมทั้งพิจารณาจากผลการสอบและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนิสิต  
 

3.การปรับปรุงการสอน 
ผู้สอนน าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและ

การเรียนรู้ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน วิธีการสอน 
และการประเมินผลการสอน  

 

4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
มีการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรก่อนการประกาศผลการเรียนในรายวิชา  
 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผลการ

เรียนของนิสิตทั้งก่อนและหลังเรียน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมินศักยภาพ
ผู้เรียนก่อนและหลังเรียน  หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะท าให้
เห็นแนวโน้มของการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการ
เรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 


