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รายวชิา วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชงิจิตวิทยา 

สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2554 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

 วป 521  พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิตวิทยา 

 RB 521  Behavioral   Science in Psychological Perspectives  

2.จ านวนหนว่ยกติ 

 3(3-0-6) 

3.หลกัสูตรและประภทของรายวิชา 

 หลักสูตร          :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

ประเภทของวิชา:       วิชาบงัคับ 

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป  จินงี่ (prateep @ swu.ac.th)  

 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับที ่ รายชื่อ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป  จินงี่ 

2 อาจารย์ ดร.จารวุรรณ  สกุลคู 

 

5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษา:  ภาคต้น ปีการศึกษา 25545 

 ชั้นปทีี่เรียน:  ปี 1        

6.รายวิชาทีต่้องมาเรียนกอ่น (Pre-requisite) ไม่มี 

7.รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) ไม่ม ี

8.สถานที่เรียน 

 สถาบันวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ ชั้น 1 

9.วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 22 พฤษภาคม 2555 

 

 



หมวดที2่ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.วัตถุประสงคข์องรายวชิา 

1.1 เพื่อให้เข้าใจความหมายของพฤติกรรมศาสตร์ในมมุมองของจิตวทิยา 

1.2 เพื่อให้สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลตามแนวคดิ และทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มตา่งๆ 

1.3   เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีคณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อการเรียน 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาพฤตกิรรมศาสตร์ โดยใช้ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัทางจิตวิทยามาอธิบายพฤติกรรมของบุคคล เช่น 

กลุ่มการรู้คดิ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์   กลุ่มมนษุยนิยม และกลุ่มแนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาถึง จติวิทยา

สรีระ อิทธิพลของพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมของบุคคล 

2.จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา (ชั่วโมง/สัปดาห)์ 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้
ปัญหาเปน็ฐาน 

การศึกษาดว้ย
ตนเอง 

1 0 0 2 6 
 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบตรง 

 

4.จ านวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแกน่กัศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ประทีป  จินงี่     ชั่วโมงให้ค าปรึกษา   ตามเวลาทีน่ัดหมาย 
อาจารย์  ดร. จารุวรรณ สกุลค ู ชั่วโมงให้ค าปรึกษา   ตามเวลาทีน่ัดหมาย 

 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร

และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
วป 521                   



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1.คุณธรรมจริยธรรม 

1.1คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพจิารณา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ความรับผิดชอบต่องาน 
การน าเสนอ แลกเปล่ียนและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

การมอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นควา้ก่อนเข้าชั้นเรียน การ
ท างานกลุ่ม 

การถาม-ตอบค าถาม  การร่วม
อภิปราย และ การรายงาน การสังเกต 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ตอ้งได้รับ 2.2วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมิน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความรู้ 
ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎีทางจติวิทยาใน
กลุ่มต่างๆ ในการอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคล 

มอบประเด็นให้ไปค้นควา้ การน าเสนอประเด็นความรู้ ในชัน้
เรียน 

3.ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่้องพฒันา 3.2วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมิน 
การคิดประมวล ความรู้ที่ได้ การอภิปราย
โต้ตอบประเด็นตา่งๆในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อที่นิสิตศกึษาตลอดจนสามารถ
ประยุกต์เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่นิสิต
ค้นควา้ และได้รับจากอาจารย ์เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป 

ผู้สอนน าเสนอประเด็นให้ผู้เรยีน
ร่วมกันอภิปรายเพื่อค้นหาค าตอบ 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

คะแนนการร่วมอภิปรายในชั้นเรยีน 
การรายงานการตอบค าถาม การเขียน
ตอบค าถามจากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์องคค์วามรู้ที่ได้จากการร่วม
อภิปรายในชั้นเรียน  

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะทางความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมิน 

การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ที่
ผู้เรียนค้นคว้ามาก่อนเข้าเรียน การ
น าเสนอความคิดเห็นการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

อภิปรายความรู้และแลกเปล่ียน
ความรู้ตามที่ค้นคว้ามา 

การสังเกต และบันทึกจ านวนครัง้ของ
ผู้น าเสนอข้อมูลเพื่อการอภิปราย 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.2วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมิน 

การใช้สื่อ การน าเสนอความรู้ทีก่ลุ่ม
รายงานต้องน าเสนอ 

การรายงาน การเสนอประเด็นของ
การอภิปรายกลุ่ม 

ผลงานท่ีน าเสนอ คะแนนจากการท า
รายงานกลุ่ม 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 
 

ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์   
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมศาสตร์กับ
จิตวิทยา 
ปรัชญาจติวิทยา  ความ
เป็นมาของจติวิทยา 

3 ชี้แจง  บรรยาย
และร่วมอภิปราย
แสดงความ
คิดเห็น   

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

2 อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดล้อมทีม่ีผลต่อ
พฤติกรรม 

3 บรรยาย และ
อภิปรายร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint 
และ A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

3 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที่ 1 
Pavlov 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน  
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

4 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที ่2 
Skinner 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน  
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 
 
 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 



สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

5 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
ปัญญาสังคม Bandura 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน  
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

6 สอบกลางภาค 

7 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิด ครัง้ที่ 1   Gestalt  
และ Insight & Problem 
Solving   
 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู

8 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิด ครัง้ที่ 2 Piaget 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู

9 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิด ครัง้ที ่3 
Information Processing 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 
 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู



สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

10 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
มนุษยนยิม Maslow 

 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
แ ล ะ เ ขี ย น ส รุ ป   
แบบทดสอบย่อย
ก่ อ น ก า ร เ รี ย น 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู

11 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม  
จิตวเิคราะห ์Freud & 
Erikson 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
แ ล ะ เ ขี ย น ส รุ ป   
แบบทดสอบย่อย
ก่ อ น ก า ร เ รี ย น 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

12 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
แนวคิดใหม ่จิตวิทยาเชิง
บวก (Positive 
Psychology) 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 

ประเด็นค้นคว้า
แ ล ะ เ ขี ย น ส รุ ป   
แบบทดสอบย่อย
ก่ อ น ก า ร เ รี ย น 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู

13 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
จิตสรีระ  

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย
ร่วมกัน 
 
 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ดร. จารุวรรณ สกุลค ู



สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

15 การอธิบายพฤตกิรรมของ
บุคคลตามแนวคิดการรู้คิด 
   พุทธศาสนา 

3 นิสิตน าเสนอ
ประเด็นเพื่อ
อภิปรายร่วมกัน 
ผู้สอนสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การอภิปราย 

ประเด็นค้นคว้า
และเขียนสรุป   
แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน 
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

16 สรุปภาพรวมของแนวคิด 
ทฤษฎีจิตวิทยาที่ใช้ในการ
อธิบายพฤติกรรม 

3 ผู้สอนและนิสิต
ร่วมกันสรุป
เชื่อมโยงองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนใน
รายวชิานี ้

แบบทดสอบย่อย
ก่ อ น ก า ร เ รี ย น
powerpoint และ 
A-Tutor 

ผศ. ประทีป จินงี่ 

17 สอบปลายภาค 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

การทดสอบย่อยก่อนการเรียนรูใ้น
ประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาดว้ยตนเอง 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการส่ือสาร 

แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียนรู ้

10% 

การค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ระหว่างการเรียน 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการส่ือสาร 

การสังเกตเมื่อ
อภิปรายร่วมกัน และ
งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

30% 

การเขยีนเพื่อสรุปความรู้ที่ได้
ตอนท้ายชั่วโมง 

คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการส่ือสาร 

ความถูกต้องของ
รายงาน และการส่ง
งานตรงตามก าหนด 

20% 

การสอบกลางภาค คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการส่ือสาร 

ข้อสอบ  20% 

การสอบปลายภาค คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ และทักษะการส่ือสาร 

ข้อสอบ 20% 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบคะแนนศักยภาพของนิสิตก่อนเรียนกับศักยภาพของ

นิสิตหลังเรียนดว้ยแบบประเมินศกัยภาพของนิสิตก่อนและหลังเรยีน 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว ปค.003) และใช้

การสัมภาษณ์นิสิตเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 

3.การปรับปรุงการสอน 

ผู้สอนน าผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธีการสอนและการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และจัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้สอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเนื้อหาการสอน วิธีการสอน และการ
ประเมินผลการสอน  
4.การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

 ผู้สอนพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจากพฒันาการการเรียนของนสิิต ทั้งจากการเขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์

ความรู้ ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค ผลการเรยีนรู้ก่อนและหลังเรียน เป็นต้น 

5.การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผู้สอนจะสรุปผลความต้องการการเรียนของนิสิต และผลการเรียนของ

นิสิตทั้งก่อนและหลังเรยีน จากแบบส ารวจความต้องการการเรียนของนิสิต และแบบประเมินศักยภาพผู้เรียนก่อนและหลัง

เรียน  หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นแผนการปรับปรุงรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ซึง่จะท าใหเ้ห็นแนวโน้มของการปรับปรุง

การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พร้อมทัง้ปรับปรุงรายวชิาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนและเนื้อหาให้ทันสมยั

อยู่เสมอ 

 

 


