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มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาสัมมนาจิตวิทยาประยุกต์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
          จป 706 สัมมนาจิตวิทยาประยุกต ์       

AP706 Seminar in Applied Psychology 
 
2. จำนวนหน่วยกิต 
 1(0-2-1) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
ประเภทรายวิชา  วิชาบังคับ 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ email: juntuntivivat@gmail.com  
 อาจารย์ผู้สอน    

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ email: dusadeeyoelao@gmail.com  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ email: juntuntivivat@gmail.com  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล email: p.poonpol@gmail.com  
อาจารย์ ดร. กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ email: krittipat@hotmail.com   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ email: nanchatsans@gmail.com  
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคเรียนที่ 1   ชั้นปีที่ 1 
 

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

mailto:juntuntivivat@gmail.com
mailto:dusadeeyoelao@gmail.com
mailto:juntuntivivat@gmail.com
mailto:p.poonpol@gmail.com
mailto:krittipat@hotmail.com
mailto:nanchatsans@gmail.com
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
ห้องเรียนรวม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปรับปรุงให้การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ใน Microsoft Team                                                         
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ Covid-19 และมนีิสิตในประเทศจีน 

 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เกี่ยวข้องกับ  
1) ELO1 สามารถประเมินวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ด้าน จิตวิทยา
ประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  
2) ELO2 สามารถออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมหรือโครงการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนา บุคคล องค์กร 
และสังคมด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาประยุกต์อย่างมีจรรยาบรรณ 
 

 รายวิชานี้ มี CLO ดังนี้ 
ELO CLO 

ELO1 สามารถประเมินวิธีวิทยาการวิจัย
เพ่ือการออกแบบนวัตกรรมและสร้างองค์
ความรู้ด้าน จิตวิทยาประยุกต์ได้อย่าง
เชี่ยวชาญ 

CLO1 สามารถอธิบายและประยุกต์ทฤษฎี ผลการวิจัยและการ
ปฏิบัติทางจิตวิทยาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก เพื่อระบุปัญหา
ทางสังคมและความต้องการในการพัฒนาบุคคลและสังคม 
CLO2 มีทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำความ
เข้าใจปัญหาทางสังคมและสร้างสรรค์แนวคิดในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาพฤติกรรม 
CLO3 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสามารถเข้าถึง และสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาได้ 
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ELO2 สามารถออกแบบและปรับปรุง
โปรแกรมหรือโครงการเพ่ือนำเสนอ
แนวทางพัฒนา บุคคล องค์กร และสังคม
ด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาประยุกต์
อย่างมีจรรยาบรรณ 

CLO4 สามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี ้และบริบทของสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและความต้องการในการพัฒนาบุคคล
และสังคม 
CLO5 มีศรัทธาในวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนในการสัมมนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหาร 
หลักสูตร ความเห็นของนิสิต ความเห็นของทีมอาจารย์ผู้สอนปัจจุบัน การปรับหลักสูตรในปี 2565  และผลการประเมิน 
มคอ5 ของวิชานี้ที่เปิดสอนให้แก่นิสิตรุ่น 6 (ภาคเรียน1/64) สรุปได้ดังนี้ 

1) ตามความเห็นของนิสิตและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารหลักสูตร ทางหลักสูตรได้จัดวิชาสำหรับการ
ปรับพื้นฐานทางจิตวิทยา คือ การศึกษารายวิชา จป 501 หลักการของจิตวิทยาประยุกต์ และ จป 502 
หลักการปรึกษาทางจิตวิทยา โดยได้ผลการเรียนระดับ S สำหรับนิสิตที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีหรือโททาง
จิตวิทยา 

2) เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 มีนิสิตจีนสนใจศึกษาในหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ ทางหลักสูตรจึงได้มีการ
จัดเตรียมล่าม ไทย-จีน และจัดทำ มคอ 3 เป็นภาษาอังกฤษเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นิสิตจีน  

3) ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2565 ทำให้มีการปรับลดหน่วยกิตจาก 3 หน่วยกิตเหลือ 1 หน่วยกิต 
ทำให้มีการจัดการเรียนการสอนแค่ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
 
1. คำอธิบายรายวิชา 
            ประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีสำคัญทางจิตวิทยา ทั้งทางตะวันตกและตะวันออกผลงาน 
วิจัยใหม่ ๆ ทางทฤษฎีและการวัด ประเมินทางจิตวิทยา ตลอดจนประเด็นปัญหาทางสังคมและจริยธรรมที่เกิดข้ึนใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อสัมมนาหาแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรม ของบุคคลในบริบทด้าน
การศึกษา การทำงาน และส่วนบุคคล โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสุขภาวะส่วนบุคคลและสังคมแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน 

2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
1(0-2-1) 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
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15 
( 1 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

30 
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

15 
(1 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

ตามความต้องการของนิสิต
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

3.  ความสอดคล้องของรายวิชากับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร   
ELO CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

ELO1 สามารถประเมินวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ด้าน 
จิตวิทยาประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ 

 
 

 
 

 
 

  

ELO2 สามารถออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมหรือ
โครงการเพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนา บุคคล องค์กร 
และสังคมด้วยองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาประยุกต์
อย่างมีจรรยาบรรณ 

  
 

   

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอน จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันและเวลาให้คำปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 1 ชั่วโมง ตามนัดหมายทางกลุ่มไลน์/ 

Microsoft Teams ของวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ 1 ชั่วโมง ตามนัดหมายทางกลุ่มไลน์ 

Microsoft Teams ของวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ พูนพล 1 ชั่วโมง ตามนัดหมายทางกลุ่มไลน์ 

Microsoft Teams ของวิชา 

อาจารย์ ดร. กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ   
 

1 ชั่วโมง ตามนัดหมายทางกลุ่มไลน์ 
Microsoft Teams ของวิชา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ 1 ชั่วโมง ตามนัดหมายทางกลุ่มไลน์/ 
Microsoft Teams ของวิชา 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

CLO1 สามารถอธิบายและประยุกต์
ทฤษฎี ผลการวิจัยและการปฏิบัติ
ทางจิตวิทยาทั ้งทางตะวันตกและ
ตะว ันออก เพื ่อระบุป ัญหาทาง
ส ังคมและความต ้องการในการ
พัฒนาบุคคลและสังคม  

- จัดแผนการสอนและเนื้อหาอย่าง
เป็นระบบ 
- ใช้ปัญหาเป็นฐานการสอนเพ่ือ
กระตุ้นในผู้เรียนเชื่อมโยงองค์ความรู้
ต่างๆทางจิตวิทยา 
- มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเพ่ือร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดความรู้สึก และ
ประสบการณ์ระหว่างกันในประเด็น
ของการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
พฤติกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างสุข
ภาวะในบริบทต่างๆ ของชีวิต 

1. การทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาประยุกต์และ
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2. การประเมินจากการตอบคำถาม
และการโต้ตอบในชั้นเรียน 
3. การประเมินจากกระบวนการ
ทำงานและผลงานของนิสิต 

CLO2 มีทักษะการคิดเชิงระบบเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจ
ปัญหาทางสังคมและสร้างสรรค์
แนวค ิดในการปร ับเปล ี ่ยนและ
พัฒนาพฤติกรรม 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
ความรู้สึกและประสบการณ์ระหว่างกัน 
เพ่ือฝึกคิดแก้ปัญหาพฤติกรรมของ
บุคคลและสังคม  
- ฝึกผู้เรียนได้พัฒนาและใช้ทักษะการ
คิดเชิงระบบ และการคิดเชิงบวก 
- มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เนื้อหาสาระเพ่ือมาวิเคราะห์และ
แนะแนวทางการแก้ปัญหาในสังคม
อย่างเป็นขั้นตอน 
 

1. การทดสอบเพ่ือประเมิน
ความสามารถในการคิดเชิงระบบ และ
การคิดเชิงบวกของผู้เรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การโต้ตอบ และการสะท้อนความคิด
ระหว่างการอภิปรายแลกเปลี่ยนใน
ชั้นเรียน 
 

CLO3 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี
เพื ่อสามารถเข้าถ ึง และสื ่อสาร
ถ่ายทอดความรู้และแนวปฏิบัติทาง
วิชาชีพของนักจิตวิทยาประยุกต์ได้ 

- มอบหมายให้นิสิตทำการค้นคว้า
บทความวิจัย และบทความวิชาการ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อสัมมนา และ
สรุปเป็นงานเขียน 
-สอนโดยการใช้สื่อจาก internet  
 
 

1. การประเมินความรู้ความเข้าใจใน
การอ่านบทความจากการโต้ตอบใน
ชั้นเรียน  
2. ประเมินจากคุณภาพของงานเขียน 
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CLO4 สามารถวิเคราะห์ต ัวบ ่งชี้
และบร ิบทของสถานการณ ์ที่
เกี ่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและ
ความต้องการในการพัฒนาบุคคล
และสังคม 

- มอบหมายงานให้ผู้เรียนช่วยกัน
ค้นคว้าหาความรู้สำหรับการสัมมนา 
เพ่ือให้นิสิตสามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานภาพและตัวบ่งชี้สุข
ภาวะของบุคคลและสังคมในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้ ในบริบทด้าน 
การศึกษา การทำงาน และส่วน
บุคคล 
- ให้ผู้เรียนฝึกแสดงความคิดเห็นในการ
ร่วมอภิปราย 
 

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและ
การทำงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น
บรรยากาศของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยสมาชิกทีมสามารถแสดงบทบาทได้
อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ของตนเอง 
สมาชิกทีมแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

CLO5 มีศรัทธาในวิชาชีพและยึด
มั่นในจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
- จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพ่ือฝึกให้นิสิตใช้องค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาในการเผชิญและจัดการกับ
ปัญหาทางสังคม และปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ
ของนักจิตวิทยา 
- จัดการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และประสบการณ์ 

1.การประเมินผู ้เรียนจากการตอบ
คำถามเชิงประยุกต์ในบริบทของการ
ปฏิบัติวิชาชีพที ่เน้นการแก้ปัญหา
โดยใช้ทฤษฎีและการวิจัยเป็นฐาน
ค ว บ ค ู ่ ก ั บ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. การสังเกตพฤติกรรม และทัศนคติ
แฝงของผู้เรียนที่เกิดขึ้นระหว่างการ
อภิปราย และแลกเปลี ่ยนความรู้
ค ว า ม ค ิ ด  ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก แ ล ะ
ประสบการณ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 
3. การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(CLO) 

จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
20/08/2565 

 

- ปฐมนิเทศ: แนะนำวิชา การเรียน
การสอน และการประเมินผล 
 

1 1 แนะนำการสอน
แบบใช้ 

Microsoft Team 

ประมวลรายวิชา คณาจารย์ 
 

2 
27/08/2565 

- Systematic Literature 
Review                                                                                                

4,5 1 อภิปรายการนำ
ความรู้ไปใช้ใน 
 Concept paper 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายใน  

Microsoft Team 

   สุดารัตน์  

3 
3/09/2565 

จิตวิทยา: แนวคิดร่วมสมัยจิตวิทยา
ตะวันตก ด้าน จิตปรึกษา 
 

1 1 บรรยาย อภิปราย
นำความรู้ไปใช้ใน 
 Concept paper 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายใน  

Microsoft Team 

นันท์ชัตสัณห์  
รวมแขนง 

 

4 
10/09/2565 

 จิตวิทยา: แนวคิดร่วมสมัย
จิตวิทยาตะวันตก ด้าน I/O 
 

1 1 บรรยาย อภิปราย
นำความรู้ไปใช้ใน 
Concept paper 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายใน  

Microsoft Team 

พลเทพ 
รวมแขนง 

 
5 

17/09/2565 
จิตวิทยา: แนวคิดร่วมสมัยจิตวิทยา
ตะวันตก ด้าน เรียนรู้  
 

1 1 บรรยาย อภิปราย
นำความรู้ไปใช้ใน 
Concept paper 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายใน  

Microsoft Team 

สุดารัตน์ 
รวมแขนง 
    

6 
24/9/2565 

 

การเขียนและนำเสนอ ส่วนที่ 1 
ของ Concept paper (ครั้งที่ 1) 
Overview สภาพปัญหา/
ความสำคัญ/บริบทที่เก่ียวข้อง 

3,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 1 
       ส่งงานใน 
Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง  

7 
1/10/2565 

การเขียนและนำเสนอส่วนที่ 1 
ของ Concept paper (ครั้งที่ 2) 
Overview สภาพปัญหา/
ความสำคัญ/บริบทที่เก่ียวข้อง 

3,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 1 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 

8 
8/10/2565 

การเขียนและนำเสนอส่วนที่ 1  
ของ Concept paper (ครั้งที่ 3) 

3,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 1 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(CLO) 

จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

Overview สภาพปัญหา/
ความสำคัญ/บริบทที่เก่ียวข้อง 

9 
15/10/2565 

จิตวิทยา: การบูรณาการแนวคิด
ตะวันออก (พุทธธรรม) กับแนวคิด
ตะวันตก 

1 1 บรรยายและ
อภิปราย 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายใน  

Microsoft Team 

สิทธิพร 
รวมแขนง 

 
10 

22/10/2565 
การเขียนและนำเสนอ ส่วนที่ 2 
ของ Concept paper (ครั้งที่ 1) 
ตัวบ่งชี้/เหตุปัจจัย/ผลกระทบ 

4,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 2 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 

11 
29/10/2565 

การเขียนและนำเสนอ ส่วนที่ 2 
ของ Concept paper (ครั้งที่ 2)  
ตัวบ่งชี้/เหตุปัจจัย/ผลกระทบ 

4,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 2 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 

12 
5/11/2565 

การเขียนและนำเสนอ ส่วนที่ 2 
ของ Concept paper (ครั้งที่ 3) 
ตัวบ่งชี้/เหตุปัจจัย/ผลกระทบ 

4,5 1 สัมมนา รายงานส่วนที่ 2 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 

13 
12/11/2565 

การคิดเชิงออกแบบ 
 (design thinking) 

2 1 บรรยายและฝึก
ปฏิบัติ 

เอกสารประกอบ 
การบรรยายและ

ฝึกปฏิบัติใน  
Microsoft Team 

ชัชวาล 
รุ่น 1 

รวมแขนง 
 

14 
19/11/2565 

- นำเสนอ Concept Paper  
ครั้งที ่1 

2,5 1 สัมมนา Concept Paper 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
แยกแขนง 

15 
26/11/2565 

- นำเสนอ Concept Paper  
ครั้งที่ 2 

2,5 1 สัมมนา Concept Paper 
ส่งงานใน 

MicrosoftTeam 

คณาจารย์
แยกแขนง 

16 
3/12/65 

- นำเสนอ Concept Paper  
ครั้งที่ 3 และ สรุปองค์ความรู้จาก
การสัมมนา และประเด็นที่จะ
ศึกษาวิจัยต่อ (เรียนเชื่อมกับวิชา 
จป 705) 

- 1 สัมมนา Concept Paper 
ส่งงานใน 

Microsoft Team 

คณาจารย์
รวมแขนง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จุดมุ่งหมาย
รายวิชา 
(CLO) 

จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

17 
10/12/65 

Final Exam - 1 สอบ - - 

 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ตาม 

(CLO) 
ผลการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 

5 1. การสื่อสาร 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 

- จำนวนการเข้าเรียน 
-อภิปรายในชั้นเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

10% 
(ทุกสัปดาห์) 

 
 

การทำรายงานและ
การนำเสนอในการ
สัมมนา 

3,4,5 1. ความรู้ 
2. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะการวิจัย 
5. การสื่อสาร 
6. จรรยาบรรณนักวิจัย 

-การประเมิน 
-รายงานเขียน 
-อภิปรายในชั้นเรียน 
-สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 

70% 
(สัปดาห์ที่ 7-15) 

การทดสอบ 1,2 1. ความรู้ 
2. ทักษะทางปัญญา 

- แบบทดสอบปลายเทอม 20%  
(ทุกสัปดาห์) 

 
3. แนวทางในการประเมินการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ประกอบด้วย 

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในรายงาย concept paper ส่วนที่ 1 และ 2 โดยให้วิเคราะห์การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารแล้ววางแผนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้ชัดเจน 

4. แนวทางการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
  ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นงานเขียน

นำมาเสนอแลกเปลี่ยนสัมมนาในชั้นเรียน ซึ่งเป็นงานเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ของ concept paper (สัปดาห์ 6-8) คิดเป็น 20% การเขียนและนำเสนอประเด็นปัญหาที่ผู้เรียน

สนใจโดยการนำความรู้ทางจิตวิทยามาประยุกต์  ลักษณะเป็นการประมวลเนื้อหาของส่วนที่ 1 ของ concept paper 
นำมากลั่นกรองให้ได้ประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยต่อ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญดังนี้ 

          - บทนำ  
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 - ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่นิสิตสนใจศึกษา 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์/ งานวิจัย ที่บ่งชี้ถึงสภาพการณ์ปัญหาและการวิเคราะห์ในมุมมองนิสิต 
 - สรุปและเชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์ของ concept paper 
  ส่วนที ่2 ของ concept paper: (สัปดาห์ 10-12) คิดเป็น 20%  การเขียนและนำเสนอตัวบ่งชี้ เหตุ

ปัจจัยและผลกระทบของปัญหา ลักษณะเป็นการประมวลเนื้อหาของส่วนที่ 2 concept paper นำมากลั่นกรองให้ได้
ประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยต่อ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญดังนี้   

 - มโนทัศน์เกี่ยวกับตัวแปรที่นิสิตสนใจ (เช่น นิยาม องค์ประกอบ แนวคิดทฤษฎี โมเดล เป็นต้น) 
 - ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรที่นิสิตค้นคว้า และผลกระทบของตัวแปรดังกล่าวในบริบทต่างๆ    
 - การวัด/ การจัดกระทำ/การพัฒนา ตัวแปรที่นิสิตค้นคว้า  
 - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ควรแทรกอยู่ในหัวข้อต่างๆ ด้วยการเขียนแบบวิเคราะห์ สังเคราะห์) 
  การเขียนและนำเสนอ concept paper (สัปดาห์ 14-16) คิดเป็น 30% ลักษณะเป็นการประมวลและ

สรุปเนื้อหาของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของ concept paper ที่ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณาจารย์และเพ่ือนๆใน
แต่ละครั้ง  Concept Paper ควรมีความยาว 5-7 หน้ากระดาษ A4 (รวมรายการเอกสารอ้างอิง) ตัวอักษร Cordia 
New 16 point ไม่ต้องทำปกเย็บเล่ม ให้เขียนชื่อและรหัสนิสิตที่มุมขวามือในหน้าแรก ใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บมุม 
เอกสารอ้างอิง ประกอบด้วยเอกสารของต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง (ของไทยและจีนไม่จำกัดจำนวน) และทุกเล่ม
ต้องมีอ้างอิงในเนื้อหา ความยาวประมาณ 20 หน้า (รวมรายการเอกสารอ้างอิง) 
 กำหนดส่ง 
ส่งทาง Microsoft Team ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ก่อนสัปดาห์ที่มีการนำเสนองานตามที่ระบุใน
แผนการสอน  

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553).การพัฒนาที่ยั่งยืน =Sustainable Development. กรุงเทพฯ:

สหธรรมิก. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2549).สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ: ภาวะที่ปลอดทุกข์และเป็นสุขในระบบชีวิต

แห่งธรรมชาติและสังคมยุคไอท.ีกรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2553).จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา.กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ในวันแรกของการเรียนการสอน ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา โดยเน้นที่จุดมุ่งหมาย วิธีการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และเปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั้งนี้โดยยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายของหลักสูตร และให้นิสิตใช้รายละเอียดของรายวิชา
เป็นคู่มือในการเรียนและประเมินรายวิชา 
 1.2 กระตุ้นให้นิสิตมีการเตรียมพร้อมก่อนการเรียน และตรวจสอบพัฒนาการของตนเองหลังการเรียนรู้แต่ละ
สัปดาห์ และมีการพูดคุยกับนิสิตเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลทุก 2–3 สัปดาห์ 
 1.3 ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน online ของ
มหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 อาจารย์ผู้สอนวางแผนการสอนและตรวจสอบความสำเร็จในการดำเนินการสอนตามแผนและสรุปผลเพื่อการ
ปรับปรุงทุกครั้งที่เข้าสอน 
 2.2 พิจารณาจากมีส่วนร่วมของนิสิตในการสัมมนา ทั้งในฐานะผู้ร่วมและผู้นำการสัมมนา 
 2.3 ผลการสอบด้วยข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และริเริ่มความคิดใหม่ๆ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค ในการ จัดการเรียนการสอนของ
ทุกภาคเรียนที่เปิดสอนวิชานี้อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วง Mid-Term และช่วงหลังการสอบ Final เพื่อหาทางแก้ไขและ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานิสิต และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการทำวิจัยในชั้น
เรียน ในกรณีมีความจำเป็นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบเพ่ือวางนโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทำโดย 

1. การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามประเมินรายวิชาและตนเองตามวัตถุประสงค์ในคาบสุดท้ายของการสอน  
2. กรรมการภาควิชาตรวจสอบโครงสร้างการให้คะแนน และการตัดเกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ทำโดยการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน  และเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ  นอกจากนี้ ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนำ
ผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนในภาคการศึกษาต่อไป ตลอดจนทบทวนพร้อมปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาทุกปี     


