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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
         2511303 ช่ือรายวิชา จิตวิทยาสังคมประยุกต์ (Applied Social Psychology) 
 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

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

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

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11606 

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
15 กรกฏาคม 2561 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1. มีจิตสาธารณะ เข้าใจปัญหาทางสังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ  เห็น
คุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความซื่อสัตย์ มีวินัยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์  
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 2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมทีักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ งการพูดและการเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ 
ในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
 - จากการสอนปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาผู้สอนได้เสนอแนะให้ท าการปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการสอนให้มีคุณภาพ จึงพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในรายวิชาน้ีให้เป็นต ารา โดยเสนอ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาต าราคุณภาพของส านักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และได้รับการตอบรับ
ให้เข้าร่วมโครงการ 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นผลจากการกระท าของบุคคลอื่น การรู้คิดทางสังคม 
การรับรู้ทางสังคม สังคมประกิต ทัศนคติและอคติ แรงดึงดูดระหว่างบุคคล อิทธิพลทางสังคม 
พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม ความก้าวร้าว ความขัดแย้งและสันติวิธี กลุ่มกับสังคม จิตวิทยาสังคม
ประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคมและองค์การ 
 A study of behavior of human in society that effect from the other 
persons, social cognition, social perception, socialization, attitude and prejudice, 
interpersonal attraction, social influence, pro-social behavior, aggression, conflict and 
peaceful method, group and social, apply social psychology for social and 
organizational problem solving 
  



3 
 

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ ชัดเจนและแม่ นย ายิ่ ง ข้ึน 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

การจัดกจิกรรมบริการ
วิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกและบรูณาการ
ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ตามความ
ต้องการของ
นักศึกษา 
เฉพาะราย 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศกึษาเป็นรายบคุคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Line Application  
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา 
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความซ่ือสัตย์ มี
วินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 
2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทางสังคม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมและความรับ ผิดชอบ
ประกอบการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 
 2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดย
เน้นความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่ง
กายตามระ เบี ยบของมหาวิทยาลัย  และ
ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมชั้นในด้านที่ตนเองถนัด 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องคุณค่าและความส าคัญ
ของจรรยาบรรณของนักจิตวิทยาตามบทบาท
หน้าที่ของนักจิตวิทยา 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

1. ประเมินจากการสังเกตโดยการใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียนและการปฏิบัติตนของ
นักศึกษา  
2. ค ว าม มี วิ นั ย ค วาม ต รงต่ อ เวล า  ค วาม
รับผิดชอบส่งงานที่รับมอบหมาย โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างเรียนและ
ขณะท ากิจกรรมใบงานและการร่วมโครงการ
บริการวิชาการกับสังคม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กลุ่ม
มอบหมายในขณะท ากิจกรรมกลุ่มและโครงการ
บริการวิชาการกับสังคม 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
กลุ่มและโครงการบริการวิชาการกับสังคม 
5. ประเมินจากใบงานและกิจกรรมที่นักศึกษา
ได้รับมอบหมายในแต่ละสัปดาห์  และจาก
โครงการบริการวิชาการกับสังคม 

1-15 

20% 

ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และเน้ือหาสาระส าคัญในสาขาวิชา

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย

1. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา และความรับผิดชอบส่ง

1-16 
25% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในสาขาจิตวิทยา
และจิต วิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอย่าง
ต่อเน่ือง 
3) สามารถน าความรู้แ ละประสบการณ์ ใน
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง
ได้ อย่ า งเหมาะสม โด ย เน้นการน าค วามรู้ ไป
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป็นกลุ่มตามใบงานในแต่ละสัปดาห์ แล้วสรุป
แนวคิดเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักจิตวิทยา
ตามบทบาทหน้าที่ 
2. ให้ นักศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาทาง
จิตวิทยาสังคมจากประสบการณ์ของนักศึกษา
และของนักจิตวิทยาเพิ่มเติมจากหนังสือ ต ารา 
งานวิจัย และการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาทาง
จิตวิทยาสังคม แล้วประยุกต์โดยการสังเคราะห์
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

งานที่รับมอบหมาย ผู้สอนบันทึกพฤติกรรม
นักศึกษาขณะเข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
3. ประเมินจากใบงานที่นักศึกษาได้รับ 
4. ข้อสอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ 
และการประยุกต์จากองค์ความรู้ที่ ได้รับไปสู่
สถานการณ์ต่าง ๆ 

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

1. ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สื่อ 
PowerPoint และเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับความสนใจของนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้
ท าการวิเคราะห์กรณีศึกษา และเขียนสรุป
เน้ือหาที่รับมอบหมาย 
2. ผู้สอนอธิบายบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
และจรรณ ยาบรรณของนัก จิต วิทยาตาม

1. ป ระเมินด้ วยการตอบค าถาม ว่าการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการอภิปรายตามหัวข้อและ
ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ การท ารายงาน และโครงการ
บริการวิชาการ 

1-16 

25% 



6 
 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ จากความรู้ที่ได้ศึกษา
มา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยการประยุกต์ ความรู้ ได้ อย่างถู กต้ องและ
สร้างสรรค์ 
 

แนวทางที่สมาคมนักจิตวิทยาแห่งอเมริกา 
(APA) และ สมาคมนักจิตวิทยาสังคม 
 3. ผู้สอนพัฒนาทักษะในการท างานกลุ่ม โดย
ส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์  และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จากใบงานและกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ 

5. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ค้นคว้าและ
อภิปรายผล 
 6. ประเมินจากใบงานและกิจกรรมที่นักศึกษา
ได้รับ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการส่ือสารและการปรับตัว
กับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิก
ที่ดีของกลุ่ม    

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้อภิปรายกลุ่ม
ร่วมกันในประเด็นที่ เก่ียวข้องหรือตามความ
สนใจของนักศึกษา 
2. ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม
กลุ่ม ด าเนินการระดมสมองจากกิจกรรมในแต่
ละสัปดาห์ เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่
แ ล ะ เปิ ด โอก าส ให้ ท า งาน ร่ วม กัน อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ พร้อมกับให้มีการน าเสนอในกลุ่ม
เพื่อฝึกการสื่อสาร 
3. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาแสดงบทบาท
สมมติ กรณีศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคม 

1. การใช้แบบสังเกตโดยสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษารวมถึง
ความสนใจ ความมีวินัยความรับผิดชอบ และ
การส่งงานที่รับมอบหมาย บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการบริการวิชาการกับ
สังคม 
2. ประเมินจากการปฏิบัติ ได้แก่ การมอบหมาย
งาน รายงาน และโครงการบริการวิชาการกับ
สังคม 
 3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
และโครงการบริการวิชาการกับสังคม 
 

1-15 

20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด
และการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า
ข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้ส่ือในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. ผู้สอนมอบให้นักศึกษาค้นคว้าจาก Website 
ที่ เก่ี ย วข้ อ ง  และน า เสนอโดย ใช้ รู ป แบ บ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. ผู้ สอนสา ธิตการสืบ ค้นและการเข้ าถึ ง
แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3. ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ป ระ เมินจากการสืบค้ นด้ วย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 
2. ประเมินจากการเลือกใช้ข้อมูลประกอบการ
ท ารายงาน 
3. ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงาน 
 

1-15 

10% 

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

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

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(3ชม.) 

แนะน ารายวิชา ชี้แจงแนวการสอน   
บทน าสู่จิตวิทยาสังคม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก
คุ ณ ธร รม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ
ประกอบการบรรยายในแต่ละสัปดาห์ 
2. การปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  
3. ผู้สอนบรรยายบทน าสู่จิตวิทยาสังคม 
4. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษา
แบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และนักศึกษาส่งงานตามเวลาที่ก าหนด  
กิจกรรม/ใบงาน : 
  กิจกรรมที่ 1 เรื่อง จับคู่รวมแนวคิดสู่สังคม 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

2 
(3 ชม.) 

พฤติกรรมบุคคลที่เป็นผลจากสังคม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง พฤติกรรมบุคคลที่เป็นผลจากสังคม 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา ท ากิจกรรมกลุ่ม ชื่อ
“เราเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม” 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 2 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “เราเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม” ได้
อย่างไร น าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงานที่ 2 เรื่อง “เราเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม” 
 

ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

3 
(3 ชม.) 

การรู้คิดทางสังคม            กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง “การรู้คิดทางสังคม”           
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา ท ากิจกรรมกลุ่ม ชื่อ 
กิจกรรม “การรู้คิดทางสังคม” 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 3 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

วิเคราะห์ตนเองว่า “การรู้คิดทางสังคม” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
ใบงานที่ 3 เรื่อง “การรู้คิดทางสังคม” 

4 
(3 ชม.) 

การรับรู้ทางสังคม              กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง การรับรู้ทางสังคม              
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกปฏิบัติการ
กิจกรรม “การรับรู้ทางสังคม” ตามใบงานที่ 4  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 4 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหา 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “การรับรู้ทางสังคม” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 4 เรื่อง การรับรู้ทางสังคม              

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

5 
(3 ชม.) 

สังคมประกิต กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ 
และเครื่องขยายการอ่าน 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



11 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง สังคมประกิต 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“สังคมประกิต” ตามใบงานที่ 5  
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 5 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับสังคมประกิต 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “สังคมประกิต” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 5 “สังคมประกิต” 

2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 
3. ค าถามทบทวน 
 

ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

6 
(3 ชม.) 

ทัศนคติ กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง ทัศนคติ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“ทัศนคติ” ตามใบงานที่ 6 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 6 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับทัศนคติ 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



12 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “ทัศนคติ” แล้วน าส่งผู้สอนใน
สัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 6 “ทัศนคติ” 

- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

7 
(3 ชม.) 

อคติและการแบ่งแยก กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง อคติและการแบ่งแยก 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“อคติและการแบ่งแยก” ตามใบงานที่ 7 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 7 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับอคติและการ
แบ่งแยก 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “อคติและการแบ่งแยก” แล้ว
น าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 



13 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 7 “อคติและการแบ่งแยก” 

8 
(3 ชม.) 

แรงดึงดูดระหว่างบุคคล 
 - ทดสอบย่อย 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ ว ย โป ร แก รม  power point พ ร้อ ม กับ การ
อภิปรายเรื่อง แรงดึงดูดระหว่างบุคคล 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “แรงดึงดูดระหว่างบุคคล” แล้ว
น าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 8 “แรงดึงดูดระหว่างบุคคล” 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- ผลการทดสอบย่อย 
 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

9 
(3 ชม.) 

อิทธิพลทางสังคม  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ ว ย โป ร แก รม  power point พ ร้อ ม กับ การ
อภิปรายเรื่อง อิทธิพลทางสังคม  
 2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“อิทธิพลทางสังคม” ตามใบงานที่ 9 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 9 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับอิทธิพลทางสังคม  
  

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “อิทธิพลทางสังคม” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 9 “อิทธิพลทางสังคม” 

- การเข้าร่วมกิจกรรม 

10 
(3 ชม.) 

พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม” ตามใบงานที่ 10 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 10 
แล้ วสรุปป ระ เด็น เน้ือห า เก่ียวกับพฤติ กรรม
ช่วยเหลือสังคม 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม” 
แล้วน าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 10 พฤติกรรมช่วยเหลือสังคม 

11 
(3 ชม.) 

 ความก้าวร้าว กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง ความก้าวร้าว 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“ความก้าวร้าว” ตามใบงานที่ 11 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 11 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับความก้าวร้าว 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “ความก้าวร้าว” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 11  ความก้าวร้าว 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

12 
(3 ชม.) 

ความขัดแย้งและสันติวิธี  กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง ความขัดแย้งและสันติวิธี  

1. คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายจอภาพ  
และเครื่องขยายการอ่าน 
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
จิตวิทยาสังคมประยุกต์ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“ความขัดแย้งและสันติวิธี” ตามใบงานที่ 12 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 12 
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับความขัดแย้งและ
สันติวิธี  
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “ความขัดแย้งและสันติวิธี” แล้ว
น าส่งผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 12  ความขัดแย้งและสันติวิธี 

3. ค าถามทบทวน งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

13 
(3 ชม.) 

กลุ่มกับสังคม กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง กลุ่มกับสังคม 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษา เพื่อฝึกด้วยกิจกรรม 
“กลุ่มกับสังคม” ตามใบงานที่ 13 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 13
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับกลุ่มกับสังคม 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ตนเองว่า “กลุ่มกับสังคม” แล้วน าส่ง
ผู้สอนในสัปดาห์ถัดไป 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 13 กลุ่มกับสังคม 

14 
(3 ชม.) 

จิต วิทยาสังคมประยุกต์ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาสังคม   

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้ วย โป รแ กรม  power point พ ร้ อม กับ การ
อภิปรายเรื่อง จิตวิทยาสังคมประยุกต์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคม   
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
จิตวิทยาสังคมประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม  
ตามใบงานที่ 14 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 14
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับ จิตวิทยาสังคม
ประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม   
 4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวนและเฉลย
ค าตอบ 
5. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานส ารวจ
และวิเคราะห์กรณีปัญหาปัญหาทางสังคม แล้ว

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

น ามาส่งในสัปดาห์ที่ 16 วันสอบปลายภาค 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่ 14 จิตวิทยาสังคมประยุกต์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาสังคม   

15 
(3 ชม.) 

จิต วิทยาสังคมประยุกต์ เพื่อการ
แก้ไขปัญหาองค์การ  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนบรรยายอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา 
ด้วยโปรแกรม power point อภิปรายกลุ่มเรื่อง 
จิตวิทยาสังคมประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาองค์การ 
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
ปัญหาสังคมประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาองค์การ 
ตามใบงานที่ 15 
3. ผู้สอนประเมินและสรุปกิจกรรมในใบงานที่ 15
แล้วสรุปประเด็นเน้ือหาเก่ียวกับ จิตวิทยาสังคม
ประยุกต์เพื่อการแก้ไขปัญหาองค์การ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาตอบค าถามทบทวน/เฉลย
ค าตอบ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
  ใบงานที่  15 จิตวิทยาสังคมประยุกต์ เพื่อการ
แก้ปัญหาองค์การ 

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

- การสังเกตพฤติกรรม 
- การเข้าชั้นเรียน การตรง
ต่อเวลา  
- ความรับผิดชอบในการส่ง
งาน 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- การตอบค าถามทบทวน 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.ดร.สฤษดิ์ 
ศรีโยธิน 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - ใบงาน/รายงาน/ทดสอบย่อย  55% 
  - สอบปลายภาค    25% 
  - จิตพิสัย      20% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลกั 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2561). จิตวิทยาสังคมประยุกต์. เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและขอ้มูลส าคญั 
จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. (2549). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2548). การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ก๊อบปี้. 
นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน). (2553). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
สิทธิโชค วรานุสันติกุล. (2546). จิตวิทยาสังคม: ทฤษฏีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
Baron, R.  A. , Branscombe, N.  R. , & Byrne, D.  (2013) .  Social psychology.   (13th ed) . 
 Boston: Pearson/Allyn and Bacon. 
Donelson R. Forsyth. (2010). Group Dynamics. (5th ed). California:  Wadsworth,  
 Cengage Learning.  
Frank  J. Landy  and Jeffrey M. Conte. (2007). Work in 21st Century: An Introduction to 
 Industrial and Organizational Psychology.   ( 2nd ed) .  Oxford:  Blackwell 
 Publishing.  
Myers, D. G. (2012). Exploring Psychology.  (6th ed). New York: McGraw-Hill. 

6.3 เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 http://www.apa.org/ 
 https://www.socialpsychology.org/ 
 http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/ 
 https://www.simplypsychology.org/social-psychology.html 
 https://www.verywellmind.com/social-psychology-4157177 
  

http://www.apa.org/
https://www.socialpsychology.org/
https://www.simplypsychology.org/social-psychology.html
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1 

7.3 การปรบัปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ IT 

   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


