
1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
       สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา 

      รหัสวิชา     2512711                   ชื่อวิชา การปรับพฤติกรรมในองค์การ  

      ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Behavior  Modification   

      in  Organization  

1.2 จ านวนหน่วยกิต   

      3 (2-2-5) หน่วยกิต 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

     1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

     2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
     2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ (ตอนเรียน A1) 
1.5 ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3 
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 
      มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11606 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที ่ 25 ตุลาคม 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ

ซื่อสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน รักความถูกต้องและ

ความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้

อย่างสร้างสรรค์ 

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 านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง

ภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม       

5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา สามารถสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูล

ได้อย่างเหมาะสม  

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

         เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์  มีการวางแผนการเรียนการสอนและ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้สอนควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันใน

การเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งมีการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์
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เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานด้านการปรับพฤติกรรมในองค์การ   สามารถรู้วิธีในการปรับพฤติกรรม

ในองค์การ  มีทักษะในการประเมินผลและสรุปผลการปรับพฤติกรรมในองค์การ และสามารถน าไป

พัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรในอนาคตได้ 
     

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา  ความส าคัญ  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาที่ใช้
ในการปรับพฤติกรรม  ได่แก่  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  การวางเงื่อนไขแบบผลกรรม  การ
เรียนรู้ทางปัญญาสังคม  การปรับพฤติกรรมทางปัญญาและการควบคุมตนเอง  การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เรียนรู้ตามขั้นตอนการปรับพฤติกรรมในการพิจารณาพฤติกรรมการท างานของบุคคลในองค์การ  การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม  รวมทั้งการทดลองจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ในองค์การ 
 A study of meaning , history , importance , concepts  and  theories  of learning  
for behavior  modification i.e., classical  conditioning  theory , operant  condition 
theory , social  cognitive  theory , cognitive  behavior  modification  and  self – 
control , the  application  of  learning  theories  in  behavior  modification  to  
considerate  of  working behavior  of  persons  in  organization , the  evaluation  of  
behavior  adjustment  of  persons  in  organization  and  building  the  experience  by  
group  practice , including  a  studying  of  experiment  of  behavior  modification  
program  in  any  situation  in  organization. 
 

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย  

 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอน

เสริมตามความต้องการของ

นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ

ทบทวนความรู้ให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มของ

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคลพร้อมทั้งระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานที่ Social Network 

 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  Line 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์



 

มคอ.3 -1 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ตระหนักในคุณค่าของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
    1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
เคารพกฎระเบียบ  ข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์การ และสังคม 
    1.3  มีความเสียสละ  
ซ่ือสัตย์  ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
    1.4  เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ัง
เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  

     1.  ผู้สอนจัดการ
เรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคณุธรรม  
จริยธรรม และความ
รับผิดชอประกอบการ
บรรยายในแต่ละครั้ง  
     2.  การปลูกฝัง
วัฒนธรรมที่ดีงามให้
นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นความ
รับผิดชอบ การตรงต่อ
เวลา การแต่งกายท่ี
เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และ
การช่วยเหลือใหเ้พื่อน
ร่วมชั้นในด้านต่างๆ     
3. ผู้สอนบรรยายเรื่อง
คุณค่าและความส าคญั
ของจรรยาบรรณใน
การปรับพฤติกรรมใน
องค์การ 
     4.  มอบหมายงาน
หรือกิจกรรมกลุม่โดย
ให้นักศึกษาแบ่งความ
รับผิดชอบตามหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายและ
นักศึกษาส่งงานตรง
ตามเวลาที่ก าหนดไว ้
 

     1.  ประเมินจาก
การสังเกตโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน  และการปฏิบัติ
ตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความตรง
ต่อเวลา  ความ
รับผิดชอบ  การส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยบันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
     2.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
     3.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
 

1-15 10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 2.2  มีการตดิตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การใน
ปัจจุบัน 
      2.3  มีการพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง  และสามารถ
บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ                
ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

     1.  ให้นักศึกษาชม
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับ
เนื้อหา 
     2.  ผู้สอนบรรยาย
แบบมปีฏิสมัพันธ์โดย
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ 
และเปดิโอกาสให้
นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(Group Discussion) 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง
หรือตามความสนใจ
ของนักศึกษา หรือการ
ให้นักศึกษาได้ระดม
พลังสมอง 
(Brainstorming) ใน
เนื้อหาท่ีไดร้ับ
มอบหมาย     
     3.  ให้นักศึกษา
ทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยา
สาร  การค้นข้อมลูทาง
อินเทอร์เน็ต 
 

     1.  การใช้แบบ
สังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา  รวมถึง
ความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่าง
การเรยีนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดัใน
แต่ละสัปดาห ์
     3.  ประเมินจาก
การปฏิบัติ เช่น 
มอบหมายชิ้นงาน 
หรือ  แบบฝึกหัด  
หรือ รายงานผลการ
ด าเนินการทดลองการ
ปรับพฤติกรรม 
     4.  ประเมินผล
จากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่
มอบหมาย 
     5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
     6.  ข้อสอบปลาย

1-15 
และ 16 

30% 



 

มคอ.3 -3 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

ภาคโดยเน้นการ
ประยุกต์  การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สาระความรู้ทีเ่รียน
ไปสูส่ถานการณ์จริง 

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการ
คิด  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตามหลักการที่ได้ศึกษามา
รวมท้ังสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
      3.2  สามารถแก้ไขปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการ
ประยุกต์แนวความรู้จาก
การศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
      3.3  มีทักษะและ
ความสามารถในการรวบรวม  
วิเคราะห์และสรุปประเด็น
ปัญหาในการศึกษาข้อมลูต่างๆ 
และปฏิบัติการวิจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ได้ 
      3.4  สามารถวิเคราะห์และ
อธิบายปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
องค์การอุตสาหกรรม  รวมถึง
การน าความรู้  เทคนิคและ
วิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์
ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ 
   3.5  สามารถวิเคราะห์  
ออกแบบและประยกุต์ใช้

     1.  ให้ท าทบทวน
แบบฝึกหัดในแตล่ะ
สัปดาห ์ 
     2.  ผู้สอนบรรยาย
แบบมีปฏิสมัพันธ์โดย
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ 
และเปดิโอกาสให้
นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(Group Discussion) 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง
หรือตามความสนใจ
ของนักศึกษา หรือการ
ให้นักศึกษาได้ระดม
พลังสมอง 
(Brainstorming) 
ประกอบกับวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง (Case 
Study)  ในเนื้อหาท่ี
ได้รับมอบหมาย     
     3.  ผู้สอนอธิบาย
ขั้นตอนและ
รายละเอียดในการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ รวมทั้งการ
จัดท ารูปเล่มรายงาน 

     1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหดัใน
แต่ละสัปดาห ์
    2.  ประเมินจากา
การสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  
     3.  ประเมินจาก
การปฏิบัติ เช่น 
มอบหมายชิ้นงาน 
หรือ รายงานผลการ
ด าเนินการทดลองการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ 
     4.  ประเมินผล
จากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่
มอบหมาย 
     5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางจิตวิทยา  ได้แก่ 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
     6.  ข้อสอบปลาย
ภาคโดยเน้นการ

1-15 
และ 16 

20% 



 

มคอ.3 -4 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

เคร่ืองมือทางจิตวิทยา  ได้แก่                
การสังเกต  การสัมภาษณ์  การ
ใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 

     4.  ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษามีวิเคราะห์  
ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางจิตวิทยา  ได้แก่ 
แบบสังเกตพฤติกรรม   
     5.  ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษามีทักษะใน
ท างานรายบุคคลและ
รายกลุม่  โดยส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้คิดอย่าง
เป็นระบบและสามารถ
วิเคราะห์และแกไ้ข
ปัญหาในการท างาน          
     6.  ผู้สอนฝึกให้
นักศึกษาได้การสืบค้น
ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นข้อมูล            
ปฐมภูมิและข้อมลูทุติย
ภูม ิ
     7.  ผู้สอนก ากับ
ความก้าวหน้าของการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ 

ประยุกต์  การคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
สาระความรู้ทีเ่รียน
ไปสูส่ถานการณ์จริง 
     7.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
     8.  ประเมินจาก
การแก้ไขปัญหาใน
การทดลองการสร้าง
โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ 
    
 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1  มีความสามารถใน
การสื่อสารกับกลุม่บุคคลทกุ
ระดับโดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
ให้นักศึกษาได้อภิปราย
ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(Group Discussion) 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง
หรือตามความสนใจ
ของนักศึกษาในเนื้อหา

     1.  การใช้แบบ
สังเกต  โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
และการปฏิบัตตินของ
นักศึกษา  รวมถึง
ความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  

1-15  20% 



 

มคอ.3 -5 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

      4.2  สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาท
ของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีม
ในการท างาน 
       4.3  สามารถปรับตัวให้
เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและ
สถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
       4.4  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงานในองค์การทุก
ระดับชั้น  ผู้รับบริการและบุคคล
ทั่วไป 
       4.5  มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ใน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

ที่ได้รับมอบหมาย 
     2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาไดฝ้ึกการลง
มือปฏิบัติ (Practice) 
การด าเนินการทดลอง
การสร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การเพื่อฝึกความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ 
และการเปิดโอกาสได้
ท างานร่วมกันของ
นักศึกษา 
     3.  ผู้สอนแบ่งกลุ่ม
ให้นักศึกษาฝึกการ
แสดงบทบาทสมมติ 
(Role-Playing) เพื่อ
เป็นการให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในประเด็นที่ได้
ผู้สอนมอบหมายและมี
ทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 
 

การส่งงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่าง
การเรยีนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินจาก
การปฏิบัติ เช่น 
มอบหมายชิ้นงาน หรือ  
แบบฝึกหัด  หรือ 
รายงานผลการ
ด าเนินการทดลองการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ 
     3.  ประเมินจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-
Playing) 
     4.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
     5.  ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  มีทักษะในการใช้
เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัย
วิทยาการด้านคอมพิวเตอรร์่วม

     1.  ผู้สอน
มอบหมายให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจาก
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้องและ
น าเสนอโดยใช้รูปแบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     1.  ประเมินจาก
การสืบค้นข้อมลูด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2.  ประเมินจาก
การเลือกใช้ข้อมูล
ประกอบการท า

1-15 20% 



 

มคอ.3 -6 
 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก

ของการ

ประเมินผล 

ด้วย 
      5.2  มีความรู้พื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิถติใน
การศึกษาและวิจัยทางด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
      5.3  สามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา่และ
การเขียน  ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อใน
การน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     5.4  สามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
  

     2.  ผู้สอนสาธิต
การสืบค้นข้อมลูและ
การเข้าถึงแหล่งข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ 
     3.  ผูส้อนแนะน า
วิธีการเลือกใช้ข้อมูล
ต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4.  มอบหมายงาน
ที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีจากการ
วิเคราะหส์ังเคราะห ์         
     5. ฝึกให้นักศึกษา
ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นและการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
ประมวลผล แปล
ความหมายและการ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศมา
ประกอบการ
ด าเนินการทดลองการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ      

รายงาน  
     3.  ประเมินจาก
วิธีการน าเสนอรายงาน
ผลการด าเนินการ
ทดลองการสร้าง
โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
     4.  ประเมินจาก
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นและการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 
ประมวลผล แปล
ความหมายและการ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศมา
ประกอบการ
ด าเนินการทดลองการ
สร้างโปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ      
     5.  ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
 

 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง 
 
 



 

มคอ.3 -7 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(4 

ชม.) 

กล่าวน าเนื้อหาและขอบเขต
ของเนื้อหาวิชา แนวทางใน
การเรยีนการสอน การวัด
และการประเมินผล 
 
บทท่ี 1  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม 
-  ความหมายของพฤติกรรม 
การปรับพฤติกรรมและการ
ปรับพฤติกรรมในองค์การ  
-  ประวัติและความเป็นมา
ของการปรับพฤติกรรม 
-  ความเคลื่อนไหวของการ
ปรับพฤติกรรม 
-  ลักษณะของการปรับ
พฤติกรรม 
-  ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ
การปรับพฤติกรรม 
-  ประโยชน์ของการปรับ
พฤติกรรม 
-  จรรยาบรรณในการปรับ
พฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผูส้อนแนะน าและชี้แจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนประจ า
สัปดาห์ รวมทั้งวิธีการวัดและการประเมินผล 
2.  ผู้สอนตั้งค าถามน าถึงความหมายของ
พฤติกรรม การปรับพฤติกรรมและการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ โดยแบ่งเปน็กลุ่ม กลุ่มละ  
6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม 
และให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิม่เตมิ   
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และ   การ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปรบัพฤติกรรม   
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การปรับพฤติกรรมในปัจจุบนัโดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “การปรับพฤติกรรมใน
ปัจจุบัน” 
  

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector)  
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
(Multimedia       
for 
Presentation) 
 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจาก
การท าใบงาน               
เรื่อง “การปรับ
พฤติกรรมใน
ปัจจุบัน” 
3.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -8 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

2 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 2  ทฤษฎีการวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิค 
-  การวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิค 
-  ประวัติของอีวาน พา
ฟลอฟ 
-  เกียรติประวัติของอีวาน  
พาฟลอฟ 
-  แผนผังการทดลองของอี
วาน พาฟลอฟ   
-  กฎแห่งการเรียนรู้   

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การ
วางเงื่อนไขแบบคลาสสิคจากนั้นตัง้ค าถามน า
เกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุม่ละ  6-10 คน โดยผูส้อน
คัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และใหน้ักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิค 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 
 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์
เรื่อง การวาง
เงื่อนไขแบบ
คลาสสิค 
 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
3. ประเมินจาก
การท าใบงาน               

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์



 

มคอ.3 -9 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

เรื่อง “การวาง
เงื่อนไขแบบ
คลาสสิค” 
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

3 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 3  ทฤษฎีการเรียนรู้ : 
การวางเงื่อนไขแบบการ
กระท า หรือ ผลกรรม 
-  ประวัติของสกินเนอร ์
-  ทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบการกระท า หรือ 
ผลกรรม        
-  แนวความคิดของทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบการ
กระท า 
-  การทดลองของ Skinner 
(Skinner Box) 
-  หลักส าคัญชองทฤษฎีการ
วางเงื่อนไขแบบการกระท า   

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ทดลองของ Skinner จากนั้นตั้งค าถามน า
เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
การกระท า โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุม่ละ  6-10 คน 
โดยผู้สอนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเหน็อภิปราย
เพิ่มเตมิ 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎีการวาง
เงื่อนไขแบบกระท า หรือ ผลกรรม 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ทฤษฎีการเรยีนรู้ การวางเง่ือนไขแบบการ
กระท า หรือ ผลกรรม  โดยให้นักศึกษาเข้า

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
4.  สื่อวีดิทัศน์ 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์



 

มคอ.3 -10 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอนิเทอร์เน็ตเพื่อ
ทบทวนความรู ้
5.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงานเรื่อง “การทดลองของ Skinner” 

เรื่อง การ
ทดลองของ 
Skinner 
 

2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด 
3. ประเมินจาก
การท าใบงาน               
เรื่อง “การ
ทดลองของ 
Skinner” 
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

4 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 4  ทฤษฎีการเรียนรู้ : 
การเรียนรู้ปัญญาสังคม
  
-  ประวัติของอัลเบิรต์ แบน
ดูร่า  
-  แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎี
การเรยีนรู้ทางปัญญาสังคม 
-  กระบวนการเรยีนรู้ตาม
ทฤษฎีการเรยีนรู้ปญัญา
สังคม 
-  การทดลองของ Albert  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผูส้อนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ทดลองของอัลเบิร์ต แบนดูร่า จากนั้นตั้งค าถาม
น าเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม  โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อระดมพลังสมอง 
(Brainstorming)  กลุ่มละ 10-12 คน โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิม่เตมิ 
2.  ผูส้อนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) โดย
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง ทฤษฎกีารเรยีนรู้

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ

ผศ.พศัรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -11 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

Bandura    ปัญญาสังคม   
3.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาฝึกการแสดง
บทบาทสมมติ (Role-Playing) เพื่อเป็นการให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ในประเด็นที่ไดผู้้สอน
มอบหมายและมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอยา่งด ี
4.  ผูส้อนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผูส้อนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง ทฤษฎีการเรยีนรู้ ปัญญาสังคมโดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“การเลียนแบบพฤติกรรม” 
 

แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
4.  สื่อวีดิทัศน ์
เรื่อง การ
ทดลองของ 
อัลเบิรต์                
แบนดูร่า 
 

มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
4.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจาก
กิจกรรมการ
แสดงบทบาท
สมมติ (Role-
Playing) 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

5 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 5  การวัดและการ
ประเมินพฤติกรรม 
-  การก าหนดจุดประสงค์
ของโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินพฤติกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อระดม
พลังสมอง (Brainstorming)  กลุ่มละ 10-12 
คน โดยเปดิโอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดง

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากา

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 

  



 

มคอ.3 -12 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

-  การสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมเป้าหมาย 
- กลวิธีในการวัดและ
ประเมินพฤติกรรม 
-  การเลือกกลวิธีในการวดั
และการประเมินพฤติกรรม 

ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การวัดและการประเมิน
พฤติกรรม และการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 
(Practice) โดยการฝึกบันทึกพฤตกิรรมตาม
แบบบันทึกการสังเกตโดยกลวิธีในการวัดและ
การประเมินพฤติกรรม  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง การวัดและการประเมินพฤตกิรรม  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
5.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การฝึกบันทึกพฤติกรรมตามแบบบันทึกการ
สังเกตโดยกลวิธีในการวัดและการประเมิน
พฤติกรรม 
 

องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

การสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินจาก
การปฏิบัติ  
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้
เครื่องมือทาง
จิตวิทยา  ได้แก่ 
แบบสังเกต
พฤติกรรม  
6.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

6 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 6  เทคนิคการเพ่ิม
พฤติกรรม 
- เทคนิคการเสริมแรง 
- เทคนิคการท าสญัญา
เงื่อนไข 
- โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่ใช้กลุ่มเป็นฐาน

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง The 
Classroom  จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับ
เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม   
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง The 
Classroom วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การใช้เทคนิค

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 

  



 

มคอ.3 -13 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

ในการวางเงื่อนไข 
- เทคนิคการช้ีแนะ  
- เทคนิคการควบคุมสิ่งเร้า 

เทคนิคการช้ีแนะ” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผูส้อนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิม่เตมิ 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม 
และการสอนโดยการลงมือปฏิบตัิ (Practice) 
โดยฝึกปฎิบัติการใช้เทคนิคการควบคุมสิ่งเร้าใน
ชีวิตประจ าวัน 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง เทคนิคการเพิม่พฤติกรรม  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
7. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง (Case 
Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง The Classroom 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การใช้เทคนคิเทคนิคการ
ช้ีแนะ”      
2.  กิจกรรมการฝึกปฎิบตัิการใช้เทคนิคการ
ควบคุมสิ่งเร้าในชีวิตประจ าวัน 
 

ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop) 
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ 
เรื่อง  The 
Classroom   

เรียน  
3.  ประเมินจาก
การปฏิบัติ  
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) 
จากวีดิทัศน์เรื่อง 
The 
Classroom 
วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “การใช้
เทคนิคเทคนิค
การชี้แนะ”      
6.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

7 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 7  การประยุกต์ใช้
เทคนิคการเพ่ิมพฤติกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
-  การประยุกต์ใช้เทคนิค
การเสริมแรง  
-  การประยุกต์ใช้เทคนิค

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคนิคการเพิ่มพฤติกรรม โดยแบง่เป็นกลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน โดยผูส้อนเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเตมิ 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากา
การสังเกต

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -14 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

การท าสัญญาเง่ือนไข  
-  การประยุกต์ใช้โปรแกรม
การปรับพฤติกรรมที่ใช้กลุ่ม
เป็นฐานในการวางเงื่อนไข  
-  การประยุกต์ใช้เทคนิค
การชี้แนะ   
-  การประยุกต์ใช้เทคนิค
การควบคุมสิ่งเร้า  
-  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เพิ่มพฤติกรรม 

2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การประยุกตใ์ช้เทคนิคการ
เพิ่มพฤติกรรม  
3.  ผู้สอนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ   6-10 
คน โดยนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ (Practice) ใน
หัวข้อ การออกแบบโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่ใช้กลุ่มเป็นฐานในการวางเงื่อนไขใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเพิ่ม
พฤติกรรม  โดยให้นักศึกษาเข้าหอ้งสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การออกแบบโปรแกรมการปรบัพฤติกรรมที่
ใช้กลุ่มเป็นฐานในการวางเงื่อนไขใน
ชีวิตประจ าวัน 

2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice)  ใน
หัวข้อ การ
ออกแบบ
โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมที่
ใช้กลุ่มเป็นฐานใน
การวางเงื่อนไขใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

8 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 8  เทคนิคลด
พฤติกรรม 
-  การลงโทษ 
-  การหยุดยั้ง 
-  การให้ตัวเสรมิแรง 
ทางบวกมากเกินพอ 
(Satiation)  
-  การให้เผชิญกับสิ่งเร้าเป็น

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง ดนตรี
บรรเลง บทเพลงชีวิต (The Chorus)  จากนั้น
ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับเทคนิคลดพฤติกรรม 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดทิัศน์เรื่อง ดนตรีบรรเลง 
บทเพลงชีวิต (The Chorus) วิเคราะห์ในหัวข้อ 
“เทคนิคการลดพฤติกรรมตามหลกัการ

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -15 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

เวลานาน (Flooding) 
-  เทคนิคการลดพฤติกรรม
ตามหลักการเสรมิแรง 

เสรมิแรง” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่ม
ละ  6-10  คน โดยผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง เทคนิคการลดพฤติกรรม 
และการสอนโดยการลงมือปฏิบตัิ (Practice) 
โดยฝึกปฎิบัติการให้เผชิญกับสิ่งเรา้เป็น
เวลานาน 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง เทคนิคการเพิม่พฤติกรรม  โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง (Case 
Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง ดนตรีบรรเลง บท
เพลงชีวิต (The Chorus) วิเคราะห์ในหัวข้อ 
“เทคนิคการลดพฤติกรรมตามหลกัการ
เสรมิแรง” 
2.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) โดยฝึก
ปฎิบัติการใหเ้ผชิญกับสิ่งเรา้เป็นเวลานาน 

(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ 
เรื่อง ดนตรี
บรรเลง  บท
เพลงชีวิต  (The  
Chorus) 

3.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice) โดย
ฝึกปฎิบัติการให้
เผชิญกับสิ่งเร้า
เป็นเวลานาน 
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) 
จากวีดิทัศน์เรื่อง 
ดนตรีบรรเลง 
บทเพลงชีวิต 
(The Chorus) 
วิเคราะห์ใน
หัวข้อ “เทคนิค
การลดพฤติกรรม
ตามหลักการ
เสรมิแรง” 
6.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

  



 

มคอ.3 -16 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

9 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 9  การประยุกต์ใช้
เทคนิคการลดพฤติกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
-  การประยุกต์ใช้การลงโทษ  
-  การประยุกต์ใช้การ
หยุดยั้ง  
-  การประยุกต์ใช้การใหต้ัว
เสรมิแรงทางบวกมากเกิน
พอ (Satiation)                            
-  การประยุกต์ใช้การให้
เผชิญกับสิ่งเร้าเป็นเวลานาน 
(Flooding)   
-  การประยุกต์ใช้เทคนิค
การลดพฤติกรรมตาม
หลักการเสริมแรง  
-  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ลดพฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับเทคนิคการลด
พฤติกรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  
6-10 คน โดยผู้สอนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธโ์ดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การประยุกตใ์ช้เทคนิคการ
ลดพฤติกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่กลุ่มละ  6-
10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
(Role-Playing) หัวข้อเรื่อง เทคนิคการลด
พฤติกรรมตามหลักการเสริมแรงใน 
ชีวิตประจ าวัน โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการลด
พฤติกรรม โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“เทคนิคการลดพฤติกรรมตามหลกัการเสริมแรง
ในชีวิตประจ าวัน” 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
สง่งานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
4.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจาก
กิจกรรมการ
แสดงบทบาท

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -17 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

สมมติ (Role-
Playing) 
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

10 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 10  เทคนิคการสร้า
พฤติกรรมใหม่ 
-  การแต่งพฤติกรรม 
(Shaping) 
-  การใช้ตัวแบบ 
(Modeling) 
-  การใช้การแนะ (Cueing)  
ร่วมกับการค่อยถอดถอน 
(Fading)  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง สื่อวีดิ
ทัศน์เรื่อง เจ้าหญิงมือใหม่  (The Princess 
Diaries) จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับ
เทคนิคการสร้างพฤติกรรมใหม ่
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง เจ้าหญิง
มือใหม่  (The Princess Diaries) วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “การแต่งพฤติกรรม” โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน โดยผูส้อนเปิด
โอกาสให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อภิปรายเพิม่เตมิ 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง เทคนิคการสร้างพฤติกรรม
ใหม่  
4.  ผูส้อนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ    6-
10 คน โดยนักศึกษาไดล้งมือปฏิบตัิ (Practice) 
ฝึกปฏิบัติการใช้ตัวแบบในการปรบัพฤติกรรม    
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง เทคนิคการสร้างพฤติกรรมใหม่ โดยให้
นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
หนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
7.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยด์
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ 
เรื่อง                 
เจ้าหญิง
มือใหม่  (The 
Princess 
Diaries)  
 

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice) โดย
ฝึกปฏิบัติการใช้
ตัวแบบในการ
ปรับพฤติกรรม    
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) จา
กวีดิทัศน์เรื่อง 
เจ้าหญิงมือใหม่  
(The Princess 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  



 

มคอ.3 -18 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง (Case 
Study) จากวีดิทัศน์เรื่อง เจ้าหญิงมือใหม่  (The 
Princess Diaries) วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การแต่ง
พฤติกรรม” 
2.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) โดยฝึก
ปฏิบัติการใช้ตัวแบบในการปรับพฤติกรรม   

Diaries) 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  
“การแต่ง
พฤติกรรม” 
6.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

11 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 11  การประยุกต์ใช้
เทคนิคการสร้างพฤติกรรม
ใหม่และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
-  การประยุกต์ใช้การแต่ง
พฤติกรรม (Shaping)   
-  การประยุกต์ใช้ตัวแบบ 
(Modeling)   
-  การประยุกต์ใช้การแนะ 
(Cueing) ร่วมกับการค่อย
ถอดถอน (Fading)                        
-  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
สร้างพฤติกรรมใหม ่

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง พยัคฆ์
สาวนางงามหัวใจยุกยิก (Miss Congeniality) 
จากนั้นผู้สอนตั้งค าถามน าเกีย่วกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างพฤติกรรม 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์เรื่อง พยัคฆ์สาว
นางงามหัวใจยุกยิก (Miss Congeniality) 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การใช้ตัวแบบ” โดย
แบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภิปรายกลุ่มละ  6-10 คน 
โดยผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษารว่มกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การประยุกตใ์ช้เทคนิคการ
สร้างพฤติกรรม  และแบ่งกลุ่มใหน้ักศึกษากลุ่ม
ละ 6-10 คน โดยนักศึกษาได้ลงมอืปฏิบัติ 
(Practice) ในหัวข้อ เทคนิคการช้ีแนะใน
ชีวิตประจ าวันและฝึกปฏิบัติการใช้การแนะ 
(Cueing) ร่วมกับการค่อยถอดถอน (Fading) 
ในชีวิตประจ าวัน                      4.  ผู้สอนให้
นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ  6-10 คน โดยให้

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน ์ 
เรื่อง   พยัคฆ์
สาวนางงามยุ
กยิก (Miss 
Congeniality) 

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice) ใน
หัวข้อ เทคนิค
การชี้แนะใน
ชีวิตประจ าวัน
และฝึก
ปฏิบัติการใช้การ
แนะ (Cueing) 
ร่วมกับการค่อย
ถอดถอน 
(Fading) ใน
ชีวิตประจ าวัน                       

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 

   



 

มคอ.3 -19 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) 
หัวข้อเรื่อง การแต่งพฤติกรรม ในชีวิตประจ าวัน 
โดยผู้สอนเปดิโอกาสให้นักศึกษารว่มกันแสดง
ความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเติม 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการสร้าง
พฤติกรรม  โดยให้นักศึกษาเข้าหอ้งสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวนความรู ้
7.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการวิเคราะห์กรณตีัวอยา่ง (Case 
Study) จากวีดิทัศน์ เรื่อง พยัคฆส์าวนางงาม
หัวใจยุกยิก (Miss Congeniality) วิเคราะห์ใน
หัวข้อ  “การใช้ตัวแบบ” 
2.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) ใน
หัวข้อ เทคนิคการช้ีแนะในชีวิตประจ าวันและฝึก
ปฏิบัติการใช้การแนะ (Cueing) ร่วมกับการค่อย
ถอดถอน (Fading) ในชีวิตประจ าวัน                       
3.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง                 
“การแต่งพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน” 

 4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) จา
กวีดิทัศน์เรื่อง 
พยัคฆ์สาว
นางงามหัวใจยุ
กยิก (Miss 
Congeniality) 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  
“การใช้ตัวแบบ” 
6.  ประเมินจาก
กิจกรรมการ
แสดงบทบาท
สมมติ (Role-
Playing) 
7.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

12 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 12  การปรับ
พฤติกรรมทางปัญญาและ
การควบคุมตนเอง   
-  การปรับพฤติกรรมทาง

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง การ
ทดลองมาร์ชแมลโลว์สแตนฟอร์ด (The 
Marshmallow Test)  จากนั้นผู้สอนตั้งค าถาม

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  



 

มคอ.3 -20 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

ปัญญา 
-  การควบคุมตัวเอง 

น าเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมทางปัญญาและ
การควบคุมตนเอง   
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
(Case Study)  จากวีดิทัศน์ เรื่อง การทดลอง
มาร์ชแมลโลวส์แตนฟอรด์ (The 
Marshmallow Test) วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การ
ปรับพฤติกรรมทางปัญญาและการควบคุม
ตนเอง” โดยแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออภปิรายกลุม่ละ  
6-10 คน โดยผู้สอนเปดิโอกาสใหน้ักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
3.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์โดยใช้สื่อ
เพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การปรับพฤติกรรมทาง
ปัญญาและการควบคุมตนเอง  และแบ่งกลุ่มให้
นักศึกษากลุ่มละ 6-10 คน โดยนักศึกษาไดล้ง
มือปฏิบัติ (Practice) ในหัวข้อ การฝึกควบคมุ
ตัวเอง 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
การปรับพฤติกรรมทางปญัญาและการควบคุม
ตนเอง  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า
เพิ่มเตมิจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Case Study) 
จากวีดิทัศน์  เรื่อง การทดลองมาร์ชแมลโลว์
สแตนฟอร์ด (The Marshmallow Test) 
วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การปรับพฤตกิรรมทาง
ปัญญาและการควบคุมตนเอง” 
2.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) ใน

พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
4.  สื่อวีดิทัศน์ 
เรื่อง การ
ทดลองมาร์ช
แมลโลว์
สแตนฟอร์ด   
(The                   
Marshmallo
w Test) 
 

2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice) ใน
หัวข้อ การฝึก
ควบคุมตัวเอง        
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) 
จากวีดิทัศน์เรื่อง 
การทดลองมาร์ช
แมลโลว์
สแตนฟอร์ด 
(The 
Marshmallow 
Test) วิเคราะห์
ในหัวข้อ  “การ
ปรับพฤติกรรม
ทางปัญญาและ
การควบคุม
ตนเอง” 
6.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน



 

มคอ.3 -21 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

หัวข้อ การฝึกควบคุมตัวเอง                    การท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

13 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 13  วิธีการประเมิน
โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม 
-  วิธีการประเมินโปรแกรม
การปรับพฤติกรรม 
-  การประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าเกี่ยวกับวิธกีารประเมิน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรม  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
เพื่อระดมพลังสมอง (Brainstorming)  กลุ่มละ  
10-12 คน โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ 
2.  ผูส้อนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
สอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) โดย
ใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง วิธีการประเมิน
โปรแกรมการปรับพฤติกรรม 
3.  ผูส้อนได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษากลุ่มละ  6-10   
คน   โดยนักศึกษาได้ลงมือปฏิบตั ิ(Practice)   
ในหัวข้อ   การประเมินการเปลีย่นแปลงของ
พฤติกรรมและการประเมินโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ   
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง  วิธีการประเมินโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  กิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ (Practice) ใน
หัวข้อ การประเมินการเปลี่ยนแปลงของ

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
(Multimedia 
for 
Presentation) 
 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน
การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
4.  ประเมินจาก

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



 

มคอ.3 -22 
 

สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

พฤติกรรมและการประเมินโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในองค์การ   

การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจาก
การลงมือปฏิบตัิ 
(Practice) ใน
หัวข้อ การ
ประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมและ
การประเมิน
โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
องค์การ   
6.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

14 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 14  พฤติกรรม
องค์การ และ พฤติกรรมที่
เป็นปัญหาในองค์การ 
-  พฤติกรรมองค์การ 
-  พฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน
องค์การ 
-  จิตวิทยาในการจัดการกับ
บุคคลที่มีพฤติกรรมเป็น
ปัญหา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ในองค์การ  โดยแบ่งเป็นกลุม่ กลุม่ละ  6-10 
คน โดยผูส้อนคัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเหน็อภิปราย
เพิ่มเตมิ   
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง พฤติกรรม
องค์การ และ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุม่กลุ่มละ  6-
10 คน โดยให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ 
(Role-Playing) หัวข้อ เรื่อง พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในองค์การ โดยผูส้อนเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเหน็อภิปราย

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 

1.  การใช้แบบ
สังเกต โดย
สังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และ
การปฏิบัตติน
ของนักศึกษา  
รวมถึงความ
สนใจ ความมี
วินัย ความ
รับผิดชอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดย
บันทึกพฤติกรรม
ของนักศึกษาใน
ระหว่างการเรียน

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

เพิ่มเตมิ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อ
เรื่อง พฤติกรรมองค์การ และ พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในองค์การ  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผูส้อนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “พฤติกรรมองค์การ และ 
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ” 
2.  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เรื่อง 
“พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในองค์การ” 

มัลตมิีเดยี 
(Multimedia 
for 
Presentation) 
 

การสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจาก
การท าใบงาน               
เรื่อง “พฤติกรรม
องค์การ และ 
พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาใน
องค์การ” 
3.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
5.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจาก
กิจกรรมการ
แสดงบทบาท
สมมติ (Role-
Playing) 
7.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
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สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

15 
(4 

ชม.) 

บทท่ี 15  การปรับ
พฤตกิรรมในองค์การและ
เทคนิคในการเพ่ิมผลผลิต 
-  บทบาทของผู้บริหารใน
การเป็นผู้น าการปรับ
พฤติกรรม 
-  ทฤษฎีพื้นฐานและความรู้
เรื่องพฤติกรรม 
-  การปรับพฤติกรรมใน
องค์การ 
-  นักศึกษาน าเสนอผลการ
ทดลองการปรับพฤติกรรม
ในสถานการณ์จริง (กลุ่ม) 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนตั้งค าถามน าถึงการปรับพฤติกรรมใน
องค์การและเทคนิคในการเพิ่มผลผลิต  โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุม่ละ  6-10 คน โดยผูส้อน
คัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และใหน้ักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเพิ่มเตมิ   
2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสมัพนัธ์และการ
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  (Group Discussion) 
โดยใช้สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การปรับ
พฤติกรรมในองค์การและเทคนิคในการเพิ่ม
ผลผลติ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง นาง
มารสวม ปราดา้  (The DEVIL Wears PRADA) 
จากนั้นผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณตีัวอย่าง 
(Case Study) วิเคราะห์ในหัวข้อ  “การปรับ
พฤติกรรมในองค์การ” โดยแบ่งเปน็กลุ่มเพื่อ
อภิปรายกลุ่มละ 6-10 คน โดยผูส้อนเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิปราย
เพิ่มเตมิ 
4.  นักศึกษาน าเสนอผลการทดลองการปรับ
พฤติกรรมในสถานการณ์จริง    
5.  ผูส้อนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทและ
เฉลยค าตอบ 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง (Case Study) 
จากวีดิทัศน์  เรื่อง นางมารสวม ปราด้า  (The 
DEVIL Wears PRADA) วิเคราะหใ์นหัวข้อ  
“การปรับพฤติกรรมในองค์การ” 
2.  การน าเสนอผลการสรา้งโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมในสถานการณ์จริง   

1.  เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ 
2.  เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์
พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
(Multimedia 
for 
Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน์ 
เรื่อง นางมาร
สวมปราด้า  
(The DEVIL 
Wears 
PRADA) 
 

1.  ประเมินด้วย
การตอบค าถาม
และการท า
แบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจา
กาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
3.  ประเมินผล
จากการอภิปราย
ตามหัวข้อหรือ
ประเด็นที่
มอบหมาย 
4.  ประเมินจาก
การวิเคราะห์
กรณีตัวอยา่ง 
(Case Study) จา
กวีดิทัศน์เรื่อง 
นางมารสวมป
ราด้า  (The 
DEVIL Wears 
PRADA) ในหัวข้อ  
“การปรับ
พฤติกรรมใน
องค์การ” 
5.  ประเมินจาก
การน าเสนอผล
การสร้าง
โปรแกรมการ
ปรับพฤติกรรมใน
สถานการณ์จริง   
6.  ประเมินจาก

ผศ.พัศรินท ์ 
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์

ที่ 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ

ประเมินผล 

(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

การแก้ไขปัญหา
ในการทดลองการ
สร้างโปรแกรม
การปรับ
พฤติกรรม  
7.  ประเมินจาก
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม 
8.  ประเมินจาก
ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

16 
(4 

ชม.) 

สอบปลายภาค 

 

5.2 การวัดและการประเมินผล 

     1) การวัดผล :   

                - กิจกรรมในชั้นเรียน     40% 
  - การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์จริง    20% 
  - สอบปลายภาค      30% 
  - จิตพิสัย        10% 
          2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 

90-100 A 

85-89  B+ 

75-84 B 
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ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 

70-74  C+ 

60-69 C 

55-59  D+ 

50-54 D 

0-49 F 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ . (2560) . เอกสารประกอบการเรียนวิชาการปรับพฤติกรรมในองค์การ , 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต . มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ประเทือง  ภูมิภัทราคม . (2540) .  การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์. ภาควิชาจิตวิทยา

และการ แนะแนว  คณะครุศาสตร์  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์. 
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต. (2543). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม , พิมพ์ครั้งที่ 4 . คณะ

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร. (2556) . จิตวิทยาธุรกิจ. คณะวิทยการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

พรรณราย ทรัพยะประภา . (2556) . วารสารเพ่ิมผลผลิต. จิตวิทยาในการจัดการกับบุคคลที่มี

พฤติกรรมเป็นปัญหา. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2556. www.rural.chula.ac.th .   

ภัทรพล นัยจิตรและคณะ. (2555). หลักการปรับพฤติกรรมมนุษย์ . กรมนักเรียนนายร้อย รักษา

พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 

วิภาดา คุปตานนท์. (2551) . การจัดการและพฤติกรรมองค์การ  : เทคนิคการจัดการสมัยใหม่. พิมพ์ 

 ครั้งที่  3. ศูนย์หนังสือมหวิทยาลัยรังสิต. กรุงเทพมหานคร. 

สิริอร  วิชชาวุธ. (2553) . จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. ฉบับบพิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไข

เพ่ิมเติม . ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร.  
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                            หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 2) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศกึษา 
 3) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

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

7.3 การปรับปรุงการสอน 
      หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ  2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

1)  การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการสอน ในกรณี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ า โดยวิธีการเรียนเสริม 

2)  การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3)  ระดมสมองจากทีมผู้สอน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
 

 วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและ

การมีส่วนร่วมใน

การท างาน 

คะแนนสอบ งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน

ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 

การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม     
ความรู้     

ทักษะทางปัญญา     
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 วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้ พฤติกรรมความ

รับผิดชอบและ

การมีส่วนร่วมใน

การท างาน 

คะแนนสอบ งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การน าเสนอผลงาน

ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 

การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสน

สารสนเทศ 

    

 

 

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 


