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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา   2511705 ชื่อวิชา  จิตวิทยาการเรียนรู้    
               Learning Psychology 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

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

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11509 

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560   
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน รักความถูกต้อง
และความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและ            
อยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

       2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  โดยน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ  
และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 

       4.  มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้ งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม       
 5.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและสื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 รายวิชานี้เปิดสอนเป็นครั้งแรก จึงไม่มีแผนการปรับปรุง 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่มต่างๆ     ประเภทของ 
การเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การน าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นแนวทาง
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์การและในชีวิตประจ าวัน 



3 
 

 

 Concepts and theories of learning by psychologist in each groups, kinds of 
learning, 21st century learning skills, the application of concepts and theories as a 
guide for apply to work  in departments or organizations and daily life 

 
3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

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

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  Line 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ตระหนักในคณุค่าของจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ  
มีความซื่อสตัย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี                
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
     1.2  รักความถูกต้องและความยุติธรรม 
เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและอยู่ร่วมกนัได้อย่างสร้างสรรค์ 
     1.3  มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทาง
สังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

     1.  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  และความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.   การปลูกฝั งวัฒนธรรมที่ดี ง าม ให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย และปลูกฝังความเป็น
สวนดุสิต โดยเน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย บุคลิกภาพท่ีดี และการช่วยเหลือ
ให้ เพื่อนร่วมช้ันในด้านต่างๆที่ตนเองถนัด
ช านาญ 
     3.  มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้  
     4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกฏกติกาต่างๆ ในการ
เรียนการสอน รู้จักถึงความถูกต้องและความ
ยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความ

     1.  ประเมินจากการสังเกตโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ
และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
     3.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
 

1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

คิดเห็นของผู้อื่นและท างานร่วมกันโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
    2.2  มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนา
องค์ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ 
อย่างต่อเนื่อง 
     2.3  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจติวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อยา่งเป็นรูปธรรม 
     2.4  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มี 
ความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน า            
ความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ              
ที่ 21 

     1.   ให้นักศึกษาชมวีดิทัศน์ที่ เกี่ ยวกับ
เนื้อหา 
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา หรือการให้นักศึกษา
ได้ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ในเนื้อหา
ที่ได้รับมอบหมาย     
     3.   ใ ห้ นั ก ศึ กษา ไ ด้ ร ะ ดมพลั ง สมอง 
(Brainstorming) ประกอบกับวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Case Study)  ในเนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมาย     
     4.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้ า เพิ่ ม เติมจากหนั งสือ   นิตยาสาร 
งานวิจัย และการค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
     5.  ให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม “การ
ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยการบูรณาการความรู้
และการใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานที่ ได้ รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่ม หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการ
เรียนรู้” 
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นท่ีมอบหมาย 
     5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     6.  ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการประยุกต์  
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระความรู้ที่เรียน
ไปสู่สถานการณ์จริง 

1-15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบตามหลักการทีไ่ด้ศึกษามารวมทั้งสามารถ
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม       
     3.3  มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ 
ที่ได้ศึกษามา   รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ   โดยการประยุกต์ความรู้ได้
อย่างถูกต้องและสร้างสรรค ์
 

     1.   ให้ท าทบทวนแบบฝึกหัดในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา  
     3.  ให้นักศึกษาได้ระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) ประกอบกับวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Case Study)  ในเนื้อหาท่ีได้รับ
มอบหมาย     
     4.  ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด
ในการด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการ
เรียนรู้” รวมทั้งการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
     5.   ผู้ สอนฝึกให้นั กศึกษามี วิ เ คราะห์  
ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับ
การเรียนรู้ 
     6.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในท างาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม   โดยส่ งเสริมให้
นักศึกษาได้คิดอย่างเป็นระบบและสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการท างาน          

     1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
    2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่ม หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการ
เรียนรู้”      
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นท่ีมอบหมาย 
     5.  ประเมินจากการวิเคราะห์ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  ได้แก่ แบบ
ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ 
     6.  ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการประยุกต์  
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระความรู้ที่เรียน
ไปสู่สถานการณ์จริง 
     7.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     8.  ประเมินจากการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
    
 

1-15 
และ 16 

20% 
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ค่าน้ าหนักของ
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     7.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้การสืบค้น
ข้อมูล  ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เป็นข้อมูล            
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
     8.  ผู้สอนก ากับความก้าวหน้าของการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 

 4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      4.1  มีความสามารถในการสือ่สารและการ
ปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวฒันธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
 4.3  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็น
สมาชกิที่ดีของกลุ่ม    

     1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตามความสนใจของ
นักศึกษา 
     2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลง
มือปฏิบัติ (Practice) ด าเนินกิจกรรม “การ
ส่งเสริมการเรียนรู้” เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การติดต่อสื่อสาร การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การสร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและการเปิดโอกาสได้ท างานร่วมกัน
ของนักศึกษา 
     3.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการ
แสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) เพื่อเป็น
การให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในประเด็นที่ได้ผู้สอน
มอบหมายและมีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ได้ เป็นอย่ า งดี  สามารถมีภาวะผู้น า
ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    

     1.  การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่ งงานที่ ได้ รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
     3.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) 
     4.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
     5.  ประเมินการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม 
     6.  ประเมินจากผลการทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น รายงาน หรือ ใบงาน  
 

1-15  

20% 
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     4.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้ า เพิ่ ม เติมจากหนั งสือ   นิตยาสาร 
งานวิจัย การค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
     5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง 
ประเทศ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลอืกใช้สื่อในการ
น าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  

     1.  ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอโดย
ใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     2.  ผู้สอนสาธิตการสืบค้นข้อมูลและการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
     3.  ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูล
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สังเคราะห์    
     5.  มอบหมายให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม
การ “ส่งเสริมการเรียนรู้” โดยฝึกให้นักศึกษามี
ทักษะการสื่อสารกับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม        
     6.  ฝึ ก ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและการ

     1.   ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2.   ป ร ะ เ มิ น จ า ก กา ร เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการท ารายงาน  
     3.  ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้”
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
     4.  ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและการ เก็บรวบรวมข้อมู ล 
ประมวลผล แปลความหมายและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการด าเนินกิจกรรม 
“การส่งเสริมการเรียนรู้” 
     5.  ประเมินการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม 
 

1-15 

20% 
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น าเสนอข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการ
ด าเนินกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้” 
 

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

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

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

กล่าวน าเนื้อหาและขอบเขตของเนื้อหาวิชา 
แนวทางในการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล 
 
บทที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 
-  ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา  
-  สองทฤษฎีก่อนถึงจิตวิทยายุคใหม่  
-  กลุ่มต่างๆของจิตวิทยา   
-  สาขาต่างๆของวิชาจิตวิทยา    
-  จิตวิทยากับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ     
-  ความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแนะน าและช้ีแจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนประจ า
สั ป ด า ห์  ร ว ม ทั้ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของจิตวิทยา จากนั้นตั้งค าถาม
น าเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล  
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดย
ผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ความเป็นมาของจิตวิทยา โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง ความ
เป็นมาของจิตวิทยา 
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง า น               
เรื่อง “ความเป็นมาของจิตวิทยา” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “ความเป็นมาของ
จิตวิทยา” 
  

  
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
การเรียนรู ้
-  ความหมายของ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
-  สาเหตุของการศึกษา 
- พื้นฐานความเช่ือเกี่ยวกับแหล่งของ
ความรู้ 
-  แนวปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริง 
-  การศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์ในทาง
จิตวิทยา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
มนุษย์กับการเรียนรู้  จากนั้นตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับมนุษย์กับการเรียนรู้  โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือก
มาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์และการ
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง 
มนุษย์กับการเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง มนุษย์
กับการเรยีนรู ้
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

หัวข้อเรื่อง มนุษย์กับการเรียนรู้  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง มนุษย์กับการเรียนรู้ 

 

5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน เรื่อง 
มนุษย์กับการเรียนรู้ 
       
 
 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 3  พฤติกรรมของมนุษย ์
- ความหมายของพฤติกรรมมนุษย ์  
- ประเภทของพฤติกรรมมนุษย ์  
- ลักษณะความแตกต่างของพฤตกิรรม
มนุษย ์
- พฤติกรรมของบุคคล 
- องค์ประกอบของพฤติกรรมมนษุย์                 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“คนตกปลา” จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์   
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง แรงเงา 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “พฤติกรรมภายนอก
และพฤติกรรมภายใน” โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง “คนตก
ปลา”  

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินจากการฝึกปฎิบัติการ
สังเกตพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรมของ
มนุษย์ และการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) โดยฝึกปฎิบัติการสังเกต
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง แรงเงา 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “พฤติกรรมภายนอก
และพฤติกรรมภายใน” 
2.  กิจกรรมการฝึกปฎิบตัิการสังเกต
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 

5.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง “แรง
เงา” 

เรื่ อง แรงเงา วิ เคราะห์ ในหัวข้อ  
“พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายใน” 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 4  ความแตกต่างระหว่างบุคคล               
- วิวัฒนาการของศึกษาเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
- สาเหตุของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
- ลักษณะของความแตกต่างระหว่างบุคคล          
    
   
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยแบ่งเปน็กลุ่ม
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผูส้อน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิม่เตมิ 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) หัวข้อเรื่อง การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

เพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 5  ประเภทของการเรียนรู้ 
- ความหมายของการเรียนรู ้            
- กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิของกาเย่ 
- กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิของ                 
บรูเนอร์         
- กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิของบลูม 
- กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิของ           
ครอนบาค             
- ธรรมชาติของการเรียนรู ้ 
- ชนิดของการเรียนรู้             
- รูปแบบการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
รูปแบบการเรียนรู้ในแบบต่างๆ จากนั้นตั้ง
ค าถามน าเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เง่ือนไขแบบการกระท า โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมา
จ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์และการ
อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ 
เป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
4.  สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง รูปแบบ
การเรยีนรู้ในแบบต่างๆ  

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง เป้าหมายของการเรียนรู้ โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมทดสอบการปฏบิัติตามค าสั่ง 
2.  กิจกรรมวาดรูปตามจุด  

 

ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
  
 
 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 6  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
พฤติกรรมนิยม : ทฤษฎีวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิค  
- ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของ   
พาฟลอฟ 
- ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคของ
จอห์น  บี.วัตสัน    
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“รสชาติที่ไม่มีอะไรแทนได้” จากนั้นตั้ง
ค าถามน าเกี่ยวกับทฤษฎีวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิค โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อระดมพลัง
สมอง (Brainstorming) กลุ่มละ 10-12 คน 
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิค  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า
เพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมทดสอบสิ่งเรา้ที่วางเงื่อนไข 
(CS) ด้วยการฟังเพลง  
 

มัลตมิีเดยี 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง “รสชาติ
ที่ไม่มีอะไรแทนได้”     

2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 7  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
พฤติกรรมนิยม : ทฤษฎีวางเง่ือนไขแบบ
การกระท า 
- ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์เชือ่มโยง

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
“ก็ลองดู” จากนั้นตั้งค าถามน าเกี่ยวกับ
ทฤษฎีวางเ ง่ือนไขแบบการกระท า โดย

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ของธอร์นไดค์      
- ทฤษฎีการเรียนรู้เง่ือนไขแบบการกระท า
ของสกินเนอร ์

แ บ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม เ พื่ อ ร ะ ด ม พ ลั ง ส ม อ ง 
(Brainstorming) กลุ่มละ 10-12 คน โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีวาง
เงื่อนไขแบบการกระท า 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง The 
Classroom วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การ
เสริมแรงและการลงโทษ” โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทฤษฎีวางเ ง่ือนไขแบบการ
กระท า  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ

(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง “ก็ลอง
ด”ู 
5.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง “การ
เสรมิแรงและการลงโทษ”        

งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากใบงาน เรื่อง “การ
เสริมแรงและการลงโทษ” 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “การเสริมแรงและการ
ลงโทษ”  
 

8 
(4 ชม.) 

บทท่ี 8  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดพฤติกรรมนิยมในหน่วยงาน
หรือองค์การและในชีวิตประจ าวัน  
- การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตาม
แนวความคิดพฤติกรรมนยิมไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู ้
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดพฤติกรรมนยิม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.   ผู้ ส อนตั้ ง ค า ถ ามน า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
พฤติกรรมนิยมในการจัดการเรียนรู้  โดย
แ บ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม เ พื่ อ ร ะ ด ม พ ลั ง ส ม อ ง 
(Brainstorming)  กลุ่มละ 10-12 คน โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิดพฤติกรรม
นิยมในการจัดการเรียนรู้ และการสอนโดย

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  
3.  ประเมินจากการปฏิบัติ  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

การลงมือปฏิบัติ (Practice) โดยการฝึกการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
พฤติกรรมนิยมในการจัดการเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั วข้ อ เ รื่ อ ง  การวั ดและกา รประ เมิ น
พฤติกรรม  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การฝึกการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรยีนรู้
แนวความคิดพฤติกรรมนยิมในการจัดการ
เรียนรู ้
 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 9  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
ปัญญานิยม : ทฤษฎีการเ รียนรู้ตาม
ความคิดทฤษฎีเกสตัลท์ 
- หลักการเรียนรูต้ามความคิดของ                 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมภาพสองนัย หรือ 
ภาพลวงตา จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับการรับรู้มีผลต่อการเรียนรู้   

1.  เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา  จิตวิทยาการเรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทฤษฎีเกสตลัท ์   
  
  

2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
( Cases Study) จ า ก วี ดิ ทั ศ น์  เ รื่ อ ง  
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน (แม่)  วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “ภาพและพื้น” โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้
ตามความคิดทฤษฎีเกสตัลท์   
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม  โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 
 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop) 
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ เรื่อง  
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน (แม่)     
5.  ภาพสองนัย หรือ ภาพ
ลวงตา 

3.  ประเมินจากการปฏิบตัิ   
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง เป้าหมายมีไว้พุ่งชน (แม่)  
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “ภาพและพื้น” 
6.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง เป้าหมาย
มีไว้พุ่งชน (แม่)  วิเคราะห์ในหัวข้อ  “ภาพ
และพื้น”   
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 10  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
ปัญญานิยม  
-  ทฤษฎีพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางปัญญาของเจอร์โรม บรเูนอร์  
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดทฤษฎี
สนาม 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดทฤษฎี
การแก้ไขปัญหาด้วยการหยั่งเห็น  
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดทฤษฎี
ประมวลสารสนเทศ    
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดปัญญา
สังคม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1 .  ผู้ ส อน ตั้ ง ค า ถ าม น า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน 
โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดปัญญานิยม  
3.  ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ  
6-10 คน โดยนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ 
(Practice) ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหา “การ
โยนไข่ลงจากท่ีสูงโดยไม่แตก”        
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  
3.  ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ 
(Practice)  ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหา 
“การโยนไขล่งจากท่ีสูงโดยไม่แตก”       
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้แนวความคิดปัญญานิยม โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมการแกไ้ขปัญหา “การโยนไข่ลง
จากท่ีสูงโดยไม่แตก”        
 

11 
(4 ชม.) 

บทที่  11  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เ รียน รู้แนวความคิ ดปัญญานิ ยม ใน
ห น่ ว ย ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  
- การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
ความคิดปญัญานิยมไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู ้
    

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
นางร า จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับ
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
ความคิ ดปัญญานิ ยม ไป ใ ช้ ในกา รจั ด                  
การเรียนรู้    
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง พระผู้เป็น

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินจากการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) โดยฝึกปฎิบัติจากการดู 
ตัวแบบ (การร้องเพลงตามตัวแบบ) 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดปัญญานิยม 

ต้นแบบ วิเคราะห์ในหัวข้อ “ตัวอย่างที่ดีมี
ค่ากว่าค าสอน” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ  6-10  คน โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง เทคนิคการลด
พฤติกรรม และการสอนโดยการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) โดยฝึกปฎิบัติจากการดู
ตัวแบบ (การร้องเพลงตามตัวแบบ) 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดปัญญานิยม โดยให้นักศึกษา
เข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 

มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ เรื่อง นางร า 
5.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง พระผู้
เป็นต้นแบบ 

หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง พระผูเ้ป็นต้นแบบ วิเคราะหใ์น
หัวข้อ “ตัวอย่างที่ดีมีคา่กว่าค าสอน” 
6.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กจิกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง พระผู้เป็น
ต้นแบบ วิเคราะห์ในหัวข้อ “ตัวอย่างที่ดีมี
ค่ากว่าค าสอน”  
2.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) 
โดยฝึกปฎิบัตจิากการดูตัวแบบ (การร้อง
เพลงตามตัวแบบ) 

12 
(4 ชม.) 

บทท่ี 12  ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
มนุษยนิยม 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ
มาสโลว ์
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ            
โรเจอร์ส 
- ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ
โคมส ์

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
เราอยู่ในยุคแบ่งแยก จากนั้นผู้สอนตั้ง
ค าถามน าเกี่ยวกับแนวความคิดมนุษยนิยม 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์  เรื่อง วิ่ง  
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “แรงจูงใจ” โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน 
โดยผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษารว่มกัน
แสดงความคดิเห็นอภปิรายเพิ่มเตมิ 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง เราอยู่
ในยุคแบ่งแยก 
5.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง วิ่ง 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
วิ่ง  วิเคราะห์ในหัวข้อ  “แรงจูงใจ” 
5.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) 
7.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 

   



26 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

แนวความคิดมนุษยนยิม                         
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่กลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) หัวข้อเรื่อง แรงจูงใจ 
โดยผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษารว่มกัน
แสดงความคดิเห็นอภปิรายเพิ่มเตมิ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิด
มนุษยนิยม โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวน
ความรู ้
7.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง ว่ิง  
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “แรงจูงใจ” 

ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 



27 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“แรงจูงใจ” 
 

13 
(4 ชม.) 

บทท่ี 13  การประยุกต์ใช้ทฤษฎกีาร
เรียนรูแ้นวความคิดมนุษยนิยมใน
หน่วยงานหรือองค์การและใน
ชีวิตประจ าวัน  
- การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
ความคิดมนุษยนิยมไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้    
- งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดมนุษยนยิม  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
สื่อวีดิทัศน์เรื่อง อาจารย์ใหญ่ (ครูผู้ให้ไม่มี
วันสิ้นสุด) จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดมนุษยนิยม 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง อาจารย์
ใหญ่ (ครูผู้ให้ไม่มีวันสิ้นสุด) วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์” 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 
คน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้แนวความคิดมนุษยนิยม  
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยด์
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ เรื่อง                 
อาจารย์ใหญ่ (ครูผู้ใหไ้ม่มีวัน
สิ้นสุด) 
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง อาจารย์ใหญ่ (ครูผู้ใหไ้ม่มีวัน
สิ้นสุด) 
5.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
     

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
แนวความคิดมนุษยนิยม โดยให้นักศึกษา
เข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง อาจารย์
ใหญ่ (ครูผู้ใหไ้ม่มีวันสิ้นสดุ) วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์” 
 

14 
(4 ชม.) 

บทท่ี 14  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  
- ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
- ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนดลยี 
- ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
การเรยีนรู้ในปัจจุบัน จากนั้นผู้สอนตั้ง
ค าถามน าเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 

ผศ.พัศรินท ์ 
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



29 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง ท าไมต้อง
คนนี้  (WHY HIM?)  วิเคราะห์ในหัวข้อ            
“การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม”่ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่ออภิปรายกลุม่ละ  6-10 คน โดย
ผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษาร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่กลุ่มละ  
6-10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ (Role-Playing) หัวข้อเรื่อง ทักษะ
เรียนรู้ที่จ าเป็นของคนรุ่นใหม ่ โดยผู้สอน
เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นอภิปรายเพิม่เตมิ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า
เพิ่มเตมิจากหนังสือ  นิตยสาร  งานวิจัย
หรือสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวนความรู ้

(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ เรื่อง การ
เรียนรู้ในปัจจุบัน  
5.  สื่อวีดิทัศน์  เรื่อง ท าไม
ต้องคนนี้  (WHY HIM?)   
6.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
KAHOOT  เรื่อง ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5.  ประเมินจากการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (Cases Study) จากวีดิทัศน์
เรื่อง ท าไมต้องคนนี้  (WHY HIM?)  
วิเคราะห์ในหัวข้อ “การเรียนรู้ของคน
รุ่นใหม่”  
6.  ประเมินจากกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) 
7.  ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 



30 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง 
(Cases Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง ท าไม
ต้องคนนี้  (WHY HIM?)  วิเคราะห์ในหัวข้อ            
“การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม”่  
2.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“ทักษะเรียนรู้ที่จ าเป็นของคนรุ่นใหม่” 
3.  กิจกรรมตอบค าถามโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ KAHOOT  เรื่อง ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
15 

(4 ชม.) 
บทที่ 15  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้
- การวัด    
- การประเมิน    
- ความส าคัญของการวดัและประเมินผล
การเรยีนรู ้
- การวัดและประเมินก่อนเรยีน  ระหว่าง

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.   ผู้ สอนตั้ งค าถามน าถึ งการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมา
จ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม   
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏสิัมพันธ์และการ

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  จิตวิทยาการ
เรียนรู ้
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดั  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.   ป ร ะ เ มิ น จ าก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



31 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

เรียน  และหลังเรียน 
- นักศึกษาน าเสนอผลการกิจกรรมการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้(กลุ่ม) 
 

อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบ
และประยุกต์ใ ช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้า
รับการเรียนรู้ 
4.  นักศึกษาน าเสนอการด าเนินกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การวิเคราะห์  ออกแบบและประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยา  ได้แก่ แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้ารับการเรยีนรู ้
2.  การน าเสนอผลการสรา้งโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมในสถานการณจ์ริง   
 

3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี (Multimedia for 
Presentation) 
 

ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยา  ได้แก่ แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้ารับการเรียนรู้ 
5.   ประเมินจากการน าเสนอการ
ด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
6.  ประเมินจากการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
7.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 

16 
(4 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน     40% 
  - การจัดกิจกรรม “การส่งเสริมการเรียนรู้”     20% 
  - สอบปลายภาค      30% 
  - จิตพิสัย        10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

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 
พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ . (2560) . เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ , ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สิริอร  วิชชาวุธ .(2554) . จิตวิทยาการเรียนรู้ , กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพและคณะ. (2556). จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน , พิมพ์ครั้งที่ 7 ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  

--------------------------. (2557). จิตวิทยาส าหรับครู , ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

กรุงเทพมหานคร.  

สิริอร  วิชชาวุธ .(2554) . จิตวิทยาการเรียนรู้ , กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 2) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 3) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 3) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
      หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ  2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

1)  การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุ งการสอน ใน
กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ า  โดยวิธีการเรียนเสริม 

2)  การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3)  ระดมสมองจากทีมผู้สอน 

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 
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7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 


