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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 

1.1รหัสและชื่อรายวิชา       
 รหัสวิชา 2511209 ชื่อวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
     Introduction to Psychology 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1)หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2)ประเภทของรายวิชา:  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
2)อาจารย์ผู้สอน:ผศ.อัมพร  ศรีประเสริฐสุข 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา1 ปีการศึกษา 2561/ ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอาคาร 11 ห้อง 11606 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15กรกฎาคม2561 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 

1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี 
ความซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานรักความถูกต้อง
และความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สร้างสรรคม์ีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญ 
ในสาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆอย่าง
เป็นรูปธรรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ  
ที่มีความเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 3. มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ   
และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆจากความรู้ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 4.มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ 
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
 5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อใน
การน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 
2.2วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการท ากิจกรรมร่วมกันและ
มอบหมายงานในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 พ้ืนฐานความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ
วิธีการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษาทางจิตวิทยา มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา รวมทั้งศึกษา  
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พฤติกรรมและเหตุปัจจัยเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพฤติกรรม
ของมนุษย์ พ้ืนฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม อารมณ์  
สติปัญญา  ความจ า  การลืม  การคิด  การจูงใจการรับรู้  การเรียนรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ  ความ
ขัดแย้ง  สุขภาพจิตและการปรับตัว  และสามารถน าจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ได ้
   

 Fundamental knowledge of behavioral sciences and psychology, history, 
meaning, importance, methodology, scope of studying in psychology, view points and 
school of psychology, including human growth and development, behavior and cause 
of human behavior,basic physiology about behavior, heredity and environment, 
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emotion, intelligence, memory, forgetfulness, thinking, motivation, perception, 
learning, personality, attitude, conflict, mental health and adjustment, the application 
of psychology to be useful in any situations 
 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 
ภาคการศึกษา 

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

- 90ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
 1)อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน 
 2)อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 14.00 น.
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซ่ือสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
1.2 รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค ์
1.3 มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคม
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

1.อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยา
ในการเรียนการสอนตลอดจนตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย 
2.ปลูกฝังเรื่องความยุติธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
3. มอบหมายงานให้นั กศึ กษา ได้ ปฏิ บั ติ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทั้งราย
กลุ่มและรายบุคคลโดยการใช้รูปแบบการเรียน
ก า ร ส อ น แ บ บ ร่ ว ม มื อ  ( Co-Operative 
Learning) เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ร่ ว ม มื อ แ ล ะ
ช่วย เหลื อกั น ในการท า งานตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
4.ส่งเสรมิคณุลักษณะด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เช่น ชมเชยและยกย่องนักศึกษาท่ีท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1. พิจารณาพฤติกรรมการเข้าเรียน ทัศนคติ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรง
เวลา 
2. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
  
 

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด  ทฤษฎี  และ เนื้ อหาสาระส าคัญใน

1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชารวมถึงการ
ถาม ตอบในช้ันเรียนร่วมกับการใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. การเรียนการสอนแบบร่วมมือในการท า

1.ประเมินจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ (สอบ 
ปลายภาค รวมถึงการทดสอบย่อยในสัปดาห์ที่
ก าหนด) 
2.การสังเกตการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนหรือ 

1-15และ 
16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.3 สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
2.4 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ได้อย่าง เหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ ไป
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมหรื ออภิปรายกลุ่ ม ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องและน าเสนอในช้ันเรียน 
3. การมอบหมายกิจกรรมรายกลุ่มในการ
ท างานร่วมกันรวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง
รายบุคคล 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการน าเสนอเรื่องราว
ต่างๆเพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์รายกรณี 

 

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.ประเมินผลงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ได้แก่ การ 
น าเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามที่
มอบหมายรายบุคคลและรายกลุ่ม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2 มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การได้    
3.3 มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้
ที่ได้ศึกษามา  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่ าง  ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ 
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา
พร้อมกับให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบค าถาม 
2. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยให้
นักศึกษาได้ท างานร่วมกันและชว่ยเหลือใน
ฐานะของการสมาชิกของกลุ่ม 
4. การใช้กรณีตัวอย่างในการน าเสนอเรื่องราว
ตา่งๆเพื่อใหน้ักศึกษาได้พิจารณาถงึข้อเท็จจริง
และการวเิคราะห์รายกรณ ี
5. การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตโิดย
ใหน้ักศึกษาได้ประมวลความรู้และวิเคราะห์

1. การสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบที่ใช้ทักษะ
ด้านความเข้าใจและการคิดวเิคราะห์ ในการ
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรูท้ี่เรียนมา   
2. ประเมินผลจากผลงาน และการน าเสนอ
ผลงาน 
3. ประเมินผลจากการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน 
การถาม ตอบ การท าใบกิจกรรมรายคาบ 
4. ประเมินผลจากกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมต ิ
 
 

1-15และ 
16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

สร้างสรรค์การน าเสนอในรูปแบบการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัว
กับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม 
 4.3มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม 

1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมผ่านการบรรยาย พร้อมกับให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นการตอบค าถาม
และมอบหมายงานระหว่างการจัดการสอน 
2. มอบหมายงานในการจัดเรียนการสอน เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ท างานร่ วมกันและ
แลกเปลี่ยนบทบาทในการท างานร่วมกัน ใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่ม 
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 

1.  ประเมินจากการส่งงาน รายงาน ความ
เรียบร้อยครบถ้วนของงาน และการน าเสนอ
ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมรายกลุ่ม
ร่วมกันของผู้เรียน 
 
 

1-15 

10% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
พู ด แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารของนักศึกษาและศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและ
แหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเช่ือถือด้วยตนเอง และ
ท ารายงานเพื่ อน า เสนอด้วยวิ ธีการและ
เครื่องมือท่ีเหมาะสม              
2.  พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟัง 
การเขียน โดยการท ารายงาน และน าเสนอใน
ช้ัน เ รี ยน โดยใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและรูปแบบที่
เหมาะสม 

1. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการ
ประเมินการท ากิจกรรมในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการน าเสนอ 
และรูปแบบในการน าเสนอ 
 

1-15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม= ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1แผนการสอน(หมวดที ่5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 
     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 
     - ความหมายของจิตวิทยา 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงรูปแบบการสอนเนื้อหา
รายวิชารวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน 
2. ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางด้าน
จิตวิทยา 
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความรู้
เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ จิ ต วิ ท ย า 
ความหมายของจิตวิทยาร่วมกับการ
ใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน 
4.ผู้สอนและผู้ เ รี ยนร่ วมกันสรุป
ประ เด็นจากกิ จกรรมและสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เ รี ยนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคณุภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนจัดท า
ประวัติส่วนตัวโดยย่อ 

2 
(3 ชม.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา (2)   
- จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางจติวิทยา 
- ความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา 
- ความเป็นมาของการศึกษา 
- มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งค าถามทบทวนความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านจติวิทยา 
2. ผู้สอนบรรยายร่วมกับการการ
ยกตัวอย่างประกอบในหัวข้อ 
- จุดมุ่งหมายของการศึกษาทาง
จิตวิทยา 
- ความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา 
- ความเป็นมาของการศึกษา 
3. ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาทาง
จิตวิทยาและให้ผู้เรียนร่วมกัน
ยกตัวอย่าง 
4. ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษาที่เกีย่วข้องในหัวข้อ
ความส าคญัของการศึกษาจิตวิทยา 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 
จ านวน 8 กลุ่ม ศึกษาบทเรียนใน
เนื้อหามุมมองและแนวคิดของ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3.Power Point 
Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงานที่ มอบ 
หมาย (ความ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

นักจิตวิทยา และเตรียมน าเสนอใน
ช้ันเรียนในสัปดาห์ต่อไป 

3 
(3 ชม.) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา (3)   
- มุมมองและแนวคิดทางจิตวิทยา(ต่อ) 
- วิธีการในการศึกษาทางจิตวิทยา 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. 1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับช่ือ

ของนักจิตวิทยาที่นักศึกษารู้จักจาก
การเรียน 

2. 2. การน าเสนอผลงานของนักศึกษา
ในประเด็นมุมมองและแนวคิดทาง
จิตวิทยา รายกลุ่ม จากนั้นผู้สอนให้
ข้อแสนอแนะในการน าเสนอผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม และเพิ่มเติมเนื้อหา
จากการน าเสนอให้เพิ่มเติม 

3. ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อวิธีการใน
การศึ กษาทางจิ ต วิทยา และให้
นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
ประ เด็นจากกิ จกรรมและสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.ค าถาม
ทบทวน 
 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
ก า ร น า เ ส น อ
ผลงานรายกลุ่ม
หนา้ช้ันเรียน 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 

4 
(3 ชม.) 

การท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม 
- ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม 
- การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาท่ีได้เรียน 
ไปเมื่ อสัปดาห์ที่แล้ว  โดยการใ ช้
ค าถามในการถามตอบกับผู้เรียน 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความรู้ 
เกี่ยวกับพฤติกรรมร่วมกับการยก
อย่างกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
3 .  ผู้ ส อนบรรยาย ในหั วข้ อ การ
ถ่ า ย ท อ ด ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมและให้ผู้ เรียนจับคู่เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการได้
อิ ท ธิ พ ล จ า ก พั น ธุ ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับตนเอง และ
บันทึกลงในใบกิจกรรม จากนั้นผู้สอน
ใช้วิธีการการถามตอบระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนเพื่อสรุปประเด็นท่ีได้ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เ รี ยนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
 (Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.ค าถาม
ทบทวน 
5. ใบบันทึก
กิจกรรม 
 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เฉลยค าตอบ  
5 

(3 ชม.) 
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม (2) 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- ด้านร่างกาย 
- ด้านสตปิัญญา 
- ด้านเพศ 
- ด้านอารมณ ์
- ด้านทัศนคต ิ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อทบทวน 
บทเรียนที่ได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้ว 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล ร่วมกับการ
ใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและ
ผู้ เ รี ย น พร้ อมกั บยกตั ว อย่ า ง ที่
เกี่ยวข้อง 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป 
ประเด็นจากกิจกรรมและสรุป 
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า 
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน 
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพื่อ
นักศึกษาจ านวน 2 คน ในประเด็น
ต่างๆที่ได้เรียนรู้และน าส่งใบบันทึก
ข้อมูล 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
5. ใบบันทึก
กิจกรรม 

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

6 พัฒนาการและการเจริญเติบโต กิจกรรมการเรียนการสอน 1. เอกสาร -ประเมินจาก ผศ.อัมพร  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

(3 ชม.) - ความหมายของพัฒนาการ 
- องค์ประกอบของพัฒนาการมนุษย์ 
- หลักของของพัฒนาการ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 

 
 
 

1.ผู้สอนตั้งค าถามถึงความหมาย
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของตนเอง 
และให้ผูเ้รียนร่วมกันเสนอ
แนวความคิดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันสรุป
ความหมายของค าว่าพัฒนาการและ
การเจรญิเติบโตในมมุมองของ
นักศึกษา 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหาเกี่ยวกบั
พัฒนาการและการเจริญเติบโต
ร่วมกับการยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายและใหผู้้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติม 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียนและมอบหมายให้
ผู้เรยีนท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยค าตอบ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า 
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ 
เฉลยค าตอบ  

ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4. ค าถาม
ทบทวนและใบ
บันทึกกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม 

การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  การเข้า
ร่วมกิจกรรม
การอภิปราย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล
(ความตรงต่อ
เวลา คณุภาพ
ของงาน) 
 
 

ศรีประเสริฐสุข 

7 พัฒนาการและการเจรญิเตบิโต กิจกรรมการเรียนการสอน 1.เอกสาร -ประ เมินจาก ผศ.อัมพร  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

(3 ชม.) - ทฤษฎีพัฒนาการ 
 
 

1. ผู้สอนทบทวนความรูเ้กี่ยวกับ
พัฒนาการและการเจริญเติบโต 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหา
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎี
พัฒนาการในด้านต่าง ๆร่วมกับการ
ใช้ค าถามในการถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผูเ้รียน 
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและ
ให้ผู้เรียนชมสื่อวีดิทัศน์เรื่อง
พัฒนาการจากนั้นให้ผูเ้รียนร่วมกนั
วิเคราะหป์ระเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการด้านสังคมที่พบจากการ
ชมวีดิทัศน์ลงในใบงานท่ีจากนั้นให้
น าเสนอในช้ันเรียนและผู้สอน
ด าเนินการประเมินและสรุปกิจกรรม 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
และน าเสนอประโยชน์ของ
การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
และน าเสนอประโยชน์ของ
การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและสรุป

ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
5.วีดิทัศน์เรื่อง 
พัฒนาการ 
6. ใบบันทึก
กิจกรรม 

การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน  การเข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
กา ร อภิ ป ร า ย
กลุ่ม ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
มอบหมายราย
ก ลุ่ ม แ ล ะ
ร า ย บุ ค ค ล
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 
 

ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เนื้อหาและมอบหมายให้ผู้เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 

8 
(3 ชม.) 

เหตุปัจจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 

- เหตุปัจจัยทางด้านสรีรวิทยา 
- เหตุปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับค าว่า
พฤติกรรมและใหผู้้เรยีนร่วมกัน
แสดงความคดิเห็นจากนั้นผูส้อนและ
ผู้เรยีนร่วมกันสรุปความหมาย 
2. ผู้สอนบรรยายเกีย่วกับเหตุปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในด้าน
สรีรวิทยาจากนั้นผูส้อนตั้งค าถาม
เกี่ยวกับประเด็นท่ีศึกษาและให้
ผู้เรยีนร่วมกันอภปิรายเพิ่มเติม 
3. .ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเหตุปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในด้าน
สังคมและวัฒนธรรม จากนั้นผูส้อน
เปิดสื่อวีดิทัศนท์ีเ่กี่ยวข้องกับอิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมจากนั้นผูส้อนตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับประเด็นที่พบในวีดิ
ทัศน์และให้ผูเ้รียนร่วมกันอภิปราย
เพิ่มเตมิ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวนและใบ
กิจกรรม 
5.วีดิทศัน์ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลจาก
สังคมและ

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผลงานที่ มอบ 
หมาย (ความ
ต ร ง ต่ อ เ ว ล า 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

4.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันทบทวน
และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับประโยชน์
ของการศึกษาเหตุปัจจยัเกี่ยวกับ
พฤติกรรม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียน  

วัฒนธรรม 

9 
(3 ชม.) 

การรับรู้ 

    - การรับรู ้
    - อวัยวะรับสัมผสั 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสนทนาร่วมกับผูเ้รียน
เกี่ยวกับภาพต่างๆที่มอเห็น 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการรับรู้
ของมนุษย์พร้อมกับการยกตัวอย่าง
ในการอธิบาย 
3. ผู้สอนบรรยายเกีย่วกับอวัยวะรบั
สัมผสั จากน้ันผู้สอนเปดิวิดิทัศน์
เรื่องการรับสัมผัสและใหผู้้เรยีน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็น
ส าคัญของอวัยวะในการรับสมัผสั 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท า

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
5. สื่อวีดิทัศน์

-ประ เมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประ เมินจาก
ผ ล ง า น ที่
ม อ บ ห ม า ย
(ความตรงต่ อ
เวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ  

เรื่อง การรับ
สัมผสั 

10 
(3 ชม.) 

การเรยีนรู ้
- การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 
- การวางเงื่อนไขแบบการกระท า 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบย่อย 
2. ผู้สอนสนทนาร่วมกับผูเ้รียน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่เคยเกิดขึ้นและยังด ารงอยู ่
3. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อการเรียนรู้
ของมนุษย์พร้อมกับการยกตัวอย่าง
ในการอธิบาย 
4. ผู้สอนบรรยายเกีย่วกับทฤษฎีการ
เรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสคิ 
การวางเงื่อนไขแบบการกระท าและ
ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแต่
ละแนวคิดและร่วมกันยกตัวอยา่ง
พฤติกรรมที่เกีย่วข้องกับรูปแบบการ
วางเงื่อนไข 
5.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียนและมอบหมายให้
ผู้เรยีนท า 
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4. แบบทดสอบ
ย่อย 
5. ค าถาม
ทบทวน 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคณุภาพ
ของงาน) 
- ประเมินจาก
คะแนนจากการ
ทดสอบย่อย 
 
 

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทบทวน
เนื้อหาและมอบหมายให้นักศึกษา
อ่านหนังสือในบทเรียนเรื่องการ
เรียนรู้ 

11 
(3 ชม.) 

การเรยีนรู ้(2) 
- การวางเงื่อนไขแบบการกระท า(ตอ่) 
- การเรยีนรู้ทางการรู้คิด 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนบทเรียนเกีย่วกับ
การเรยีนรู้และการวางเงื่อนไข ที่ได้
เรียนรู ้
2.. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎี
เรียนรู้ การวางเง่ือนไขแบบการ
กระท า และการเรียนรู้ทางการรู้คดิ
พร้อมกับการยกตัวอย่างในการ
อธิบายและใหผู้้เรยีนร่วมกัน
อภิปรายเกีย่วกับแตล่ะแนวคิดและ
ร่วมกันยกตัวอย่างพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการวางเงื่อนไข 
4.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลาคณุภาพ
ของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตนเองกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ 

12 
(3 ชม.) 

สติปัญญา การคดิ ความจ า การลมื  
- สติปัญญา 
- การคิด 
- ความจ า 
- การลืม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนความรูเ้กี่ยวกับการ
สติปัญญาของมนุษย์และตั้งค าถาม
น าเกี่ยวกับการพัฒนาสมองและให้
ผู้เรยีนร่วมกันอภปิรายถึงช่วงเวลา
ในการพัฒนาสติปญัญาของบุคคล 
2. ผู้สอนบรรยายในเนื้อหา
สติปัญญาการจ า การลืม การคิด
ร่วมกับให้ผูเ้รียนซักถามในประเดน็ท่ี
สนใจจากนั้นผูส้อนสรุปและ
ประเมินผลกิจกรรม 
3. ผู้สอนน าเสนอกิจกรรมในรูปแบบ
ของเกมการตอบค าถามเพื่อฝึกฝน
ความจ า การคดิ โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท ากจิกรรมทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.ค าถาม
ทบทวน 
5. website 
การวัด IQ 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ 
งาน) 
 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เฉลยค าตอบ 
2. มอบหมายให้นักศึกษาลองท า
แบบประเมินสติปัญญา 

13 
(3 ชม.) 

บุคลิกภาพ 

- ความหมายของบุคลิกภาพ 
- ประเภทของบุคลิกภาพ 
- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
- การวัดบุคลิกภาพ 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้เรยีนถึงความส าคัญของ 
บุคลิกภาพในบุคคล 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายของบุคลิกภาพ ประเภท 
ทฤษฎี และการวดับุคลิกภาพ 
ร่วมกับการยกตัวอย่างและการถาม
ตอบเพื่อทบทวนความเข้าใจของ
นักศึกษา 
3. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับความส าคัญของบุคลิกภาพ 
จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันระดมสมอง
ในกลุ่มย่อยและร่วมกันอภิปรายถงึ
การพัฒนาบุคลิกภาพทีพ่ึงประสงค์ 
5 .ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันสรุป 
ประเด็นลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพ
ที่ดีและสรุปเนื้อหาบทเรยีน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคณุภาพ
ของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 
2 .  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
ท าการศึกษาตนเองรายบุคคล ใน
หัวข้อ บุคลิกภาพของฉัน 

14 
(3 ชม.) 

แรงจูงใจ 
- ความหมายของแรงจูงใจ 
- ประเภทของแรงจูงใจ 
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
- ทฤษฎีแรงจูงใจ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. 1. ผู้สอนตั้งค าถามเกี่ยวกับความคิด 

ความต้องการในชีวิตของนักศึกษา 
ตลอดจนสิ่งท่ีเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิต 

2. 2 .  ผู้ ส อ น บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ
ความหมาย ประเภทของแรงจูงใจ
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
2.ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจู ง ใจ  พร้ อมกั บร่ วมกั น
น าเสนอกรณีตัวอย่าง 
3.ผู้ สอนบรรยายและให้ ผู้ เ รี ยน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ทฤษฎีแรงจูงใจ จากนั้นร่วมกันสรุป
ประ เด็นจากกิ จกรรมและสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. ค าถาม
ทบทวน 
5. วีดิทัศน์
เกี่ยวกับ

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของ
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

เนื้อหาบทเรียน 
4. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
แรงจูงใจของบุคคล 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 
2. นักศึกษาบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การดูวีดิทัศน์ลงในใบกิจกรรมและ
น าส่งเมื่อสิ้นสุดคาบเรียน 

แรงจูงใจของ
บุคคล 

15 
(3 ชม.) 

สุขภาพจิต 
- ความหมายและความส าคัญ 
- ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี 
-  การส่งเสริมสุขภาพจิต 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับข่าวที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นของบุคคลใน
สังคม (เน้นเรื่องของพฤติกรรมที่
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปหรือพฤติ
กรรที่เป็นปัญหา) และใหผู้้เรียน
ร่วมกันอภิปรายในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สุขภาพจิตโดยใหผู้้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และร่วมกันอภิปราย
ประเด็นในช้ันเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
เบื้องต้น 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 

-ประเมินจาก
การสังเกตการมี
ส่วนร่วมในช้ัน
เรียน ความตรง
ต่อเวลาในการ
เข้าเรียน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย
(ความตรงต่อ
เวลา คณุภาพ
ของงาน) 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาบทเรียนและมอบหมายให ้
ผู้เรยีนท าค าถามทบทวนท้าย
บทเรียนและเฉลยค าตอบ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นการพัฒนาการ
เข้ า ใจตนเอง  และให้นั กศึ กษา
วิเคราะห์ตนเองตามแนวคิดของ    
อีริค เบิร์น 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท า
ค าถามทบทวนท้ายบทเรียนและ
เฉลยค าตอบ 

4. ค าถาม
ทบทวน 
 

- การน าเสนอ
ผลงานในช้ัน
เรียน 
 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)    40% 
  - การทดสอบย่อย      10% 
  - สอบปลายภาค      30% 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล    10% 
  - จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)  10% 
 
2) การประเมินผล : ใช้ระบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข.(2561). เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น.หลักสูตรจิตวิทยา 
 อุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
จิราภาเต็งไตรลักษณ์ (2550). จิตวิทยาทั่วไป,กรุงเทพฯ .ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 1. สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน : http://www.apa.org/ 
 2. แหล่งความรู้ทางจิตวิทยา :http://www.psychologytoday.com/ 
 3. กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/ 
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หมวดที ่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 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 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 
 


