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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 2511211 ชื่อวิชา จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
       Ethical Principle of Psychologist 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

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

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 1108  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
14 พฤศจิกายน 2560 

 
หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน เคารพสิทธิมนุษยชน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ใน
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การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาแบบบูรณา
การความรู้กับศาสตร์อ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - วิชาใหม่ (เปิดสอนเป็นครั้งแรก) 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ  คุณธรรมของนักจิตวิทยา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเชื้อ
ชาติ การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วิเคราะห์กรณีปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา และ
วิธีการป้องกันปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา รวมทั้งปฏิบัติในสถานการณ์ท่ีก าหนด 

Ethics of psychologist, code of conduct, morality for psychologist, the law that 
involved psychological performance as a professional, human rights, racial diversity, 
working with multidisplinary team, ethical problem analysis for psychologist, approach 
prevention in morality problem of psychologist, including practice in situation as set        
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือทบทวนความรู้
ให้ ชั ด เจนและแม่นย ายิ่ งขึ้ น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook, Line Application  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1)  ต ระห นั ก ใน คุ ณ ค่ าข อ งจ ร รย าบ รรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซ่ือสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค ์
3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

1. ผู้ ส อน จั ด ก าร เรี ย น การสอน โดยการ
สอดแทรกคุณ ธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์ 
 2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดย
เน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัย  และ
ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชั้นในด้านที่ตนเองถนัด 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญ
ของจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาตามบทบาท
หน้าท่ีของนักจิตวิทยา 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศกึษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

1. ประเมินจากการสังเกตโดยการใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียนและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  
2. ค วาม มี วิ นั ย ค วาม ต รงต่ อ เวล า  ค วาม
รับผิดชอบส่งงานที่รับมอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียนและ
ขณะท ากิจกรรมใบงาน 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กลุ่ม
มอบหมายในขณะท ากิจกรรม 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ป ระ เมิ น จ าก ใบ งาน ที่ นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ
มอบหมาย 

1-15 

30% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิ ด  ทฤษฎี  และเนื้ อหาสาระส าคัญ ใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
เป็นกลุ่มตามใบงานในแต่ละสัปดาห์ แล้วสรุป

1. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน การ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา และความรับผิดชอบส่ง
งานที่รับมอบหมาย ผู้สอนบันทึกพฤติกรรม

1-16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

องค์การ 
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 
3) สามารถน าความ รู้และประสบการณ์ ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
ได้ อย่ างเหมาะสม โดย เน้นการน าความรู้ ไป
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
ตามบทบาทหน้าท่ี 
2. ให้ นั กศึ กษาค้ นคว้ าจรรยาบรรณ ของ
นักจิตวิทยาเพิ่มเติมจากหนังสือ ต ารา งานวิจัย 
และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
3. ให้ นั กศึ กษาวิ เคราะห์ กรณี ศึ กษาแล้ ว
สังเคราะห์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

นักศึกษาขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
3. ประเมินจากใบงานท่ีนักศึกษาได้รับ 
4. ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
และการประยุกต์จากองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่
สถานการณ์ต่าง ๆ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม   
2) มีทั กษะและความสามารถในการรวบรวม 
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การได้ 
3) มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะห์

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความสนใจของนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้
ท าการวิเคราะห์กรณีศึกษา และเขียนสรุป
เนื้อหาท่ีรับมอบหมาย 
2. ผู้สอนอธิบายบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
และจรรณ ยาบรรณของนักจิตวิทยาตาม

1. ประเมินด้ วยการตอบค าถามว่าการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
3. ประเมินจากการอภิปรายตามหัวข้อหรือ
ประเด็นท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
5. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาได้ค้นคว้าและ
อภิปรายผล 

1-16 

20% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษา
มา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์ ความรู้ ได้ อย่ างถูกต้ องและ
สร้างสรรค์ 
 

แนวทางที่สมาคมนักจิตวิทยาแห่งอเมริกา 
(APA) และ สมาคมนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การแห่ง (SIOP) 
 3. ผู้สอนพัฒนาทักษะในการท างานกลุ่ม โดย
ส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากใบงานในแต่ละ
สัปดาห์ 

 6. ประเมินจากใบงานท่ีนักศึกษาได้รับ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัว
กับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม    

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตามความ
สนใจของนักศึกษา 
2. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มฝึกการอภิราย
กลุ่ม  ด าเนินการวิ เคราะห์และสังเคราะห์
กรณีศึกษาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา เพื่อ
ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเปิดโอกาสให้
ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับให้มี
การน าเสนอหน้าช้ันเพื่อฝึกการสื่อสาร 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ กรณีศึกษาประเด็นทางจรรณยาบรรณ
ของนักจิตวิทยา 

1. การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจความมีวินัยความรับผิดชอบและส่ง
งานที่ รับมอบหมาย บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติ ได้แก่ การมอบหมาย
งาน และรายงาน 
 3. ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

1-15 

20% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้สอนมอบให้นักศึกษาค้นคว้าจาก Website 
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และน าเสนอโดยใช้รูปแบบ

1. ประเมินจากการสืบค้นด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1-15 
10% 



6 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3) สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพทั้งการพูด
และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. ผู้ สอนสาธิตการสืบค้นและการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3. ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการ
ท ารายงาน 
3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงาน 
 

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

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(3ชม.) 

จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก
คุ ณ ธร รม จ ริ ย ธ ร รม แ ล ะ ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ
ประกอบการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 
2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญของ
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษา
แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และนักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ก าหนด  
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 1 เรื่อง จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
รายวิชาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

2 
(3 ชม.) 

มาตรฐานการประพฤติปฏิ บั ติ
ส าหรับนักจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง มาตรฐานการประพฤติปฏบิัติส าหรับ
นักจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน  
รายวิชาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่ออภิปรายมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติส าหรบันักจิตวิทยาด้วยกิจกรรม 
“มาตรฐานการประพฤติปฏิบัตสิ าหรับนักจิตวิทยา” 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 2 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติส าหรับนักจิตวิทยา 
แล้วน าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงานท่ี 2 เรื่อง มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ 
ส าหรับนักจิตวิทยา 

 - ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

3 
(3 ชม.) 

คุณธรรมของนักจิตวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง คุณธรรมของนักจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่ออภิปรายมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติส าหรบันักจิตวิทยาด้วยกิจกรรม 
“คุณธรรมของนักจิตวิทยา” 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 3 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
  

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แล้วสรุปประเด็นเนื้อหา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติส าหรับนักจิตวิทยา 
แล้วน าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงานท่ี 3 เรื่อง คุณธรรมของนักจิตวิทยา  

- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

4 
(3 ชม.) 

ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิ ป ราย เรื่ อ ง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพจิตวิทยา” ตามใบงานท่ี 4  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 4 
แล้ วสรุปประเด็น เนื้ อหาเกี่ ยวกับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

5. ผู้ สอนมอบหมายให้นักศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ
จิตวิทยา แล้วน ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 4 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพจิตวิทยา 

5 
(3 ชม.) 

สิทธิมนุษยชนกับนักจิตวิทยา กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง สิทธิมนุษยชนกับนักจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“สิทธิมนุษยชนกับนักจิตวิทยา” ตามใบงานท่ี 5  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 5 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับ
นักจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินศึกษาสิทธิ
มนุษยชนกับนักจิตวิทยาแล้วส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 5 สิทธิมนุษยชนกับนักจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ 
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6 
(3 ชม.) 

ความหลากหลายทางเช้ือชาติกับ
นักจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง ความหลากหลายทางเช้ือชาติกับ
นักจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“ความหลากหลายทางเช้ือชาติกับนักจิตวิทยา” 
ตามใบงานท่ี 6 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 6 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติกับนักจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเปรียบเทียบความ
หลากหลายทางเชื้อชาติกับนักจิตวิทยาแล้วน ามาส่ง
ในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบ งาน ที่  6 ความห ลากห ลายทางเช้ื อชาติ กั บ
นักจิตวิทยา 
 
 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



12 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

7 
(3 ชม.) 

นักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง นักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“นักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ” ตามใบงานท่ี 7 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 7 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับนักจิตวิทยากับ
ทีมสหวิชาชีพ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าบทบาทของ
นักจติวิทยากับทีมสหวิชาชีพแล้วน ามาส่งในสัปดาห์
ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 7 นักจิตวิทยากับทีมสหวิชาชีพ 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

8 
(3 ชม.) 

จรรณยาบรรณในการทดสอบทาง
จิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง จรรณยาบรรณในการทดสอบทาง
จิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



13 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“จรรณยาบรรณในการทดสอบทางจิตวิทยา” ตาม
ใบงานท่ี 8 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 8 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับจรรณยาบรรณใน
การทดสอบทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าจรรณยา
บรรณในการทดสอบทางจิตวิทยาแล้วน ามาส่งใน
สัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 8 จรรณยาบรรณในการทดสอบทางจิตวิทยา 

 - ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

9 
(3 ชม.) 

จรรณยาบรรณในการให้ค าปรึกษา
ทางจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง จรรณยาบรรณในการให้ค าปรึกษา
ทางจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“จรรณยาบรรณในการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา” 
ตามใบงานท่ี 9 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



14 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 9 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับจรรณยาบรรณใน
การให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
6. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าจรรณยา
บรรณในการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยาแล้วน ามาส่ง
ในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 9 จรรณยาบรรณในการให้ค าปรึกษา 
ทางจิตวิทยา 

- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

10 
(3 ชม.) 

จรรณยาบรรณในการทดลองทาง
จิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง จรรณยาบรรณในการทดลองทาง
จิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“จรรณยาบรรณในการทดลองทางจิตวิทยา” ตาม
ใบงานท่ี 10 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 10 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ 
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



15 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับจรรณยาบรรณใน
การทดลองทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาด าเนินจรรณยา
บรรณในการทดลองทางจิตวิทยาแล้วน ามาส่งใน
สัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่  10 จรรณ ยาบรรณ ในการทดลองทาง
จิตวิทยา 

11 
(3 ชม.) 

จรรณ ยาบรรณ ในการวิจัยทาง
จิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง จรรณยาบรรณในการวิจัยทาง
จิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“จรรณยาบรรณในการวิจัยทางจิตวิทยา” ตามใบ
งานท่ี 11 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 11 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับจรรณยาบรรณใน
การวิจัยทางจิตวิทยา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



16 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจรรณยาบรรณใน
การวิจัยทางจิตวิทยาแล้วน ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 11  จรรณยาบรรณในการวิจัยทางจิตวิทยา 

12 
(3 ชม.) 

จรรณยาบรรณในการบ าบดัทาง
จิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง จรรณยาบรรณในการบ าบัดทาง
จิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“จรรณยาบรรณในการบ าบัดทางจิตวิทยา” ตามใบ
งานท่ี 12 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 12 
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับจรรณยาบรรณใน
การบ าบัดทางจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
กรณี ศึ กษาประเด็นทางจรรณ ยาบรรณ ของ

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

นักจิตวิทยา 
6. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจรรณยาบรรณใน
การบ าบัดทางจิตวิทยาแล้วน ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 12  จรรณยาบรรณในการบ าบัดทางจิตวิทยา 

13 
(3 ชม.) 

การวิ เค ราะห์ ก รณี ปั ญ ห าท าง
จรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง กรณีปัญหาทางจรรยาบรรณใน
วิชาชีพจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาทางจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพจิตวิทยา” ตามใบงานท่ี 13 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 13
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
กรณี ศึกษาปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพ
จิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณี
ปัญหาทางจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยาแล้ว

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

น ามาส่งในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานท่ี 13 การวิเคราะห์กรณีปัญหาทาง 
จรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา 

14 
(3 ชม.) 

การวิ เค ราะห์ ก รณี ปั ญ ห าท าง
จรรยาบรรณ ของนั ก จิ ต วิท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง การวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาทาง
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหา
ทางจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ” ตามใบงานท่ี 14 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 14
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์กรณี
ปั ญ ห าท า งจ ร รย าบ ร รณ ขอ งนั ก จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณี
ปั ญ ห าท า งจ ร รย าบ ร รณ ขอ งนั ก จิ ต วิ ท ย า

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

อุตสาหกรรมและองค์การแล้วน ามาส่งในสัปดาห์
ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่  14 การวิ เคราะห์ กรณี ปัญ หาทาง
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

15 
(3 ชม.) 

วิธีการป้องกันปัญหาทางจริยธรรม
ของนักจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแกรม  power point พ ร้ อม กั บ ก าร
อภิปรายเรื่อง วิธีการป้องกันปัญหาทางจริยธรรม
ของนักจิตวิทยา 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาระดมสมองวิธีการ
ป้องกันปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา ตาม
ใบงานท่ี 15 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 15
แล้วสรุปประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
ปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเสนอแนะวิธีการ
ป้องกันปัญหาทางจริยธรรมของนักจิตวิทยาแล้ว

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จรรยาบรรณของนักจิตวิทยา 
3. ค าถามทบทวน 
 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าช้ันเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- ก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน ก าร
อภิปรายในช้ันเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบตั ิ
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

น าเสนอในช้ันเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 15 วิธีการป้องกันปัญหาทางจริยธรรม
ของนักจิตวิทยา 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ใบงาน/รายงาน    50% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - จิตพิสัย      20% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2560). จรรณยาบรรณของนักจิตวิทยา. เอกสารประกอบการสอน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ :   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ. (2554). จริยศาสตร์. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสิต.  
แสงทอง ธีระทองค า และ ไสว นรสาร. (2556). กฎหมายส าหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก  
 พับลิชชิ่ง. 
เอกสารประประชุมวิชาการ (2548). การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 
Aamodt, M.G. (2007). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach.  

(5th ed.). CA: Thomson Wadsworth. 
Breakwell, G.M., Smith, J.A., and Wright, D.B. (2012). Research Method in Psychology. 
 (4th ed.). London: Saga Publishing. 
Landy, F.J., & Conte, J.M. (2007). Work in 21century: an introduction to industrial and 
 organizational psychology. (2nd ed). MA: Blackwell Publishing. 
Myers, D.G. (2012). Exploring Psychology.  (6th ed). New York: McGraw-Hill. 
Shiraev, E.B. , & Levy, D.A.  (2010) .  Cross-Cultural Psychology:  Critical Thinking and 
 Contemporary Applications. (4th ed). MA: Allyn & Bacon. 
 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 http://www.apa.org/ 
 https://www.siop.org  
 http://www.thaipsy.com/ 

http://www.apa.org/
https://www.siop.org/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
7.2 กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 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 
 


