รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500113 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ ผู้ประสานงานรายวิชา และคณะ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ตามที่ทางหลักสูตรกาหนด
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่ต้องการ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านความหมาย ความสาคัญ ประเภท และเหตุปัจจัยแห่ง
พฤติกรรมมนุษย์
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นในการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีได้
1.3 เพื่อให้นักศึกษานาความรู้พื้นฐานด้านพฤติกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตเพื่อ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขทั้งส่วนตนและสังคม
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีการวางแผนการเรียนการสอนและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยผู้สอนควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียน
การสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานด้านพฤติกรรมมนุษย์ รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาชีวิตของตนเอง และ
ปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนตนและสังคม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา วิธีการในการศึกษาและสาขาต่างๆ ของ
จิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของมนุษย์ พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม รวมถึงเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการในวัยต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูง
ใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัว หลักมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม และการนาหลักการของจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทั้ง
ส่วนตนและสังคม
Study the background and scope of the theories and principles of psychology, the
learning process and the various fields of psychology. Study perspectives from different
psychologists, biological factors and effects on human behavior, human development,
perception and learning, motivation, personality, mental health, adjustment, principles of
human relations, communication, leadership and teamwork. Apply principles of
psychology to life and social development.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ ตามความต้องการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจาเป็น

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี
การศึกษาด้วยตนเอง 90
ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ประจารายวิชาประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านทาง WEB SITE ของคณะ/
หลักสูตร/ระบบบริหารการศึกษา
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1)
ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
1.1 ผู้เรียนมีความฉลาดทางคุณธรรม Moral Quotient (MQ)
1.2 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพจิตวิทยาและใช้ความรู้ทางจิตวิทยาอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยา
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียนได้
2)
มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1 ผู้เรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา
2.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย การรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีวินัย ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม รู้จักเสียสละ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
2.3 นักศึกษามีจิตสาธารณะ ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการ
คานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
2.4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3)
มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1 นักศึกษาสามารถให้คาปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปัญหาสุขภาพจิต
ของตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตนเองและผู้อื่นมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
3.2 นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม มีความเป็นประชาธิปไตยและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
4)
มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4.1 นักศึกษาสามารถรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลอื่น
4.2 นักศึกษารู้จักและตระหนักถึงการรักษาความลับโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบประกอบการ
บรรยายพร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้นักศึกษาได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทั้งใช้รูปแบบ
การศึกษาอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
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4) กรณีตัวอย่าง (cases) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
5)
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
6)
มีการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ การ
ตรงต่อเวลา การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา
7)
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา
8)
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
9)
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวม เพื่อเป็นการให้การเสริมแรงกับการทาความดีและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจน
ประเมินผลโครงการพัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
8)
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1)
มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
1.2 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมา ขอบเขตของวิชาจิตวิทยา
วิธีการในการศึกษาและสาขาต่างๆ ของจิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ พฤติกรรมของ
มนุษย์ พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม รวมถึงเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการ
ในวัยต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การปรับตัว หลักมนุษยสัมพันธ์
การติดต่อสื่อสาร และภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
1.3 นักศึกษาและเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปกติและพฤติกรรมที่มีปัญหา
สุขภาพจิตโดยนาหลักการส่งเสริมสุขภาพจิตมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชิวิตให้เป็นปกติสุข
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2)

สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
1.1 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้
1.2 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจาแนกรูปแบบการแสวงหาความรู้เชิงประจักษ์
ของนักจิตวิทยา โดยนาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน
3)
มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนและความเป็นไปได้ของชาติและสังคมโลก
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเหตุปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อ
พฤติกรรมของมนุยษ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
1.2 นักศึกษามี ความสามารถในการเข้าใจและยอมรับกฏระเบียบของชุมชน และ
วัฒนธรรมที่นั กศึกษาอาศัย อยู่ อีกทั้งมีความสามารถปรับตัว เข้ากับสังคมที่โ ลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว
1.3 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบันได้
4)
สามารถบูร ณาการและประยุกต์ใช้ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทตี่ นเองได้รับจากการเรียนการสอน มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
1.2 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงการ
นาหลักการของจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตให้ดาเนินไปอย่างมีความสุขทัง้ ส่วนตนและสังคม
2.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
4)
กรณีตัวอย่าง (cases) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
5)
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
2.3 วิธีการประเมินผล
1)
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
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4)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
6)
ประเมินจากการทดสอบ
7)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจน
ประเมินผลโครงการพัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
9)
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1)
สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1 นักศึกษาสามารถในการเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในของมนุษย์
1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสาเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม
ภายในของมนุษย์
1.3 นักศึกษาสามารถอธิบายการทานายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปกติและพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา
1.4 นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงหลักการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นปัญหาใน
สังคม
1.5 นักศึกษาสามารถรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลกระทบมาจาก
ปัญหาสุขภาพจิต
2)
สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
1.1 นักศึกษาหาแหล่งข้อมูลในการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายในของมนุษย์
1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมปกติและพฤติกรรม
อปกติ
1.3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference)
1.4 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
(Transactional Analysis)
3)
สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient หรือ
Emotional intelligence) ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักควบคุมอารมณ์และปูองกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า
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1.3 นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
1.4 นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตจากการสร้างโปรแกรม
การฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
1.5 นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
4)
สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
1.1 นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม และความคิดในสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานหรือกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1.2 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
4)
กรณีตัวอย่าง (cases) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
5)
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
6)
แนะนาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการค้นคว้าเพื่อประกอบ
การศึกษา
7)
ให้นักศึกษาไปสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การศึกษาค้นคว้า
3.3 วิธีการประเมินผล
1)
สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
2)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
3)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
4)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
5)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
6)
ประเมินจากการทดสอบ
7)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจน
ประเมินผลโครงการพัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
7

มคอ. 3
9)
พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา เช่น ภาพถ่าย
ประกอบการปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย
10) การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1)
มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ
2.2 นักศึกษามีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
2)
สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวทาง วิธีการ บริหารการจัดการกับ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
3)
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4)
มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.1 นักศึกษามีความสามารถวางแผนการสร้างโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตน
2.2 นักศึกษามีความสามารถพัฒนาตนจากการสร้างโปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาได้
4.2 วิธีการสอน
1)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิก
โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
2)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
4)
กรณีตัวอย่าง (cases) เป็นการใช้ตัวอย่างหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ๆ นามา
ดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการให้นักศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์
5)
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
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5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจน
ประเมินผลโครงการพัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
8)
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1)
มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์
1.1 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาจากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้
2.2 นักศึกษาสามารถทาสื่ออิเล็กโทรนิส์ต่าง ๆ ประกอบการนาเสนอรายงาน
โปรแกรมการฝึกทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนผลงานต่าง ๆ ได้
2)
พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
1.1 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางจิตวิทยาได้
2.2 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการทางาน
3)
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้อย่างดี
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การฟัง การเขียน โดยการทา
รายงาน และนาเสนอ และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.2 นักศึกษามีใช้ศัพท์เฉพาะด้านจิตวิทยาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
4)
สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
1.1 นักศึกษามีความสามารถในการนาเสนอโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติและมีทักษะการนาเสนอรายงานโดยใช้เครื่องมือและรูปแบบที่เหมาะสม
5)
สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.1 นักศึกษาความสามารถดารงชีวิต แก้ไข และปูองกันปัญหาของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม
1.2 นักศึกษาสามารถนาความรู้ ข้อคิด แนวทางการดาเนินชีวิตของบุคคลตัวอย่างที่
ประสบความสาเร็จในชีวิตมาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองได้
5.2 วิธีการสอน
1)
มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2)
นาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3)
อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการทางานเป็นทีมของสมาชิกโดย
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน การอภิปรายกลุ่มแต่ละกลุ่มมีสมาชิก
ประมาณ 6-12 คน
4)
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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5)
การแสดงบทบาทสมมุติ (role-playing) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะการแสดงออกตาม
บทบาทที่กาหนดบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
6)
มีการจัดโครงการ/กิจกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาตน
5.3 วิธีการประเมินผล
1)
การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม
2)
ประเมินด้วยการตอบคาถาม การสอบปากเปล่า การทาใบงาน และแบบฝึกทักษะ
3)
ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมายชิ้นงาน หรือ แบบฝึกหัด หรือ รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
4)
ประเมินตามสภาพจริง ประเมินจากงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
5)
ประเมินจากการทดสอบ
6)
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7)
ประเมินผลจากการอภิปรายและการนาเสนอวิธีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจน
ประเมินผลโครงการพัฒนาตนรวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
8)
การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
9)
ประเมินจากรายงานที่นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
10) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ / รายละเอียด
1

กล่าวนาเนื้อหาและ
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา
แนวทางในการเรียนการ
สอน
บทที่ 1 จิตวิทยา :
ศาสตร์ลึกลับที่ทาให้หยั่ง
รู้ใจคน (ต่อ)
- ความหมายของวิชา
จิตวิทยา
- ความเป็นมาของ
จิตวิทยา
- จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาจิตวิทยา

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. ชี้แจงรูปแบบการเรียน
การสอน เนื้อหารายวิชา
รวมทั้งวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน
2. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ
จิตวิทยา : ศาสตร์ลึกลับ
ที่ทาให้หยั่งรู้ใจคน
3. การอภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม (Group
Discussion) จานวนนศ.ที่
เข้ากลุ่ม 6-12 คน
ในหัวข้อ “พฤติกรรมของ
มนุษย์”

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

1

- ความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตวิทยากับศาสตร์อื่น
- สาขาของจิตวิทยา
- บทบาทหน้าที่ของ
นักจิตวิทยาจิตวิทยา
- แนวความคิดของ
- แนวความคิดทาง
จิตวิทยายุคแรก
- แนวความคิดทาง
จิตวิทยายุคปัจจุบัน
- จิตวิทยากับการพัฒนา
ตน
- โปรแกรมการฝึกทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
- ประโยชน์ของการศึกษา
จิตวิทยา

2

บทที่ 2
เรื่อง รูปแบบการ
แสวงหาความรู้เชิง
ประจักษ์ของนักจิตวิทยา
- ระเบียบวิธีการศึกษา
แบบวิทยาศาสตร์
- รูปแบบการศึกษาของ
นักจิตวิทยา
- การสารวจ
- การทดลอง
- การศึกษารายกรณี
- การประยุกต์รูปแบบ
การศึกษาของนักจิตวิทยา
มาใช้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ดาเนินชีวิตอย่างประสบ
ความสาเร็จและมีความสุข

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
4. การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (cases study)
หัวข้อ “บทบาทของ
นักจิตวิทยา”
สื่อการสอน
1. เอกสารแนวการสอน
มอค. 3
2. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน
4. ใบงานครั้งที่ 1

3

1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
การเรียนรู้
2. การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (cases study)
โดยให้วิเคราะห์พฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาของมนุษย์
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 2

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

11

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

3

บทที่ 3
เรื่อง การทาความเข้าใจ
พฤติกรรมของ
นักจิตวิทยา
- วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษา
- พฤติกรรมโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การบันทึกสรีระวิทยา
- วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อ
การศึกษา
- พฤติกรรมโดยไม่ใช้
แบบทดสอบ
- การใช้แบบสอบถาม
- การใช้แบบทดสอบ
ด้านจิตวิทยา

4

บทที่ 4
เรื่อง รู้เขารู้เรา...รบร้อย
ครั้งชนะร้อยครั้ง
- ความหมายของพฤติกรรม
- ประเภทของพฤติ ก รรม
มนุษย์
- วงจรสัมพันธภาพ
- ก า ร พั ฒ น า ต น คื อ ก า ร
พัฒนาชีวิต
- ความเป็นมนุษย์
- สั ต ว์ เ ลื้ อยคลานใน
สมองมนุ ษ ย์ สมองส่ ว น
แกนกลางหรือ "ก้านสมอง"

จานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับการวัดผล
และการประเมินพฤติกรรม
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “การระบุ
พฤติกรรมเปูาหมาย”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
แบ่งกลุ่มศึกษาวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมโดยรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
ในหัวข้อ “พฤติกรรมการ
แต่งกายที่ถูกระเบียบของ
นักศึกษา”
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 2
3. แบบันทึกทึกการ
สัมภาษณ์
1. การสอนโดยการ
บรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรม
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “ประโยชน์ของ
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์”
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 4

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

4

บทที่ 4
เรื่อง รู้เขารู้เรา...รบร้อย
ครั้งชนะร้อยครั้ง (ต่อ)

บทที่ 5
เ รื่ อ ง เ ห ตุ ปั จ จั ย ข อ ง
พฤติกรรมมนุษย์
- ระบบประสาท
- ระบบประสาท
อัตโนมัติ
- เหตุปัจจัยทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมที่ มี พ ฤติ ก รรม
มนุษย์
- เหตุ ปั จ จั ย ทางสั งคมที่ มี
ต่อพฤติกรรมมนุษย์
- เหตุปัจจัยทางวัฒนธรรม
ที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์

3

1. การสอนโดยการ
บรรยายเกี่ยวกับเหตุปัจจัย
ของพฤติกรรมมนุษย์
2. การแสดงบทบาทสมมุติ
(role-playing) ในหัวข้อ
“ เหตุ ปั จ จั ย ทางสั ง คมและ

บทที่ 6
เรื่ อ ง ก้ า วสู่ ค วามส าเร็ จ
และมีความสุข ด้วยความ
ฉลาดทางอารมณ์
- ความหมายของความ
ฉลาดทางอารมณ์
- ความเป็ น มาของความ
ฉลาดทางอารมณ์
- องค์ ป ระกอบของความ
ฉลาดทางอารมณ์
- การพั ฒ นาความฉลาด
ทางอารมณ์

3

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในสมองมนุษย์
"ระบบ
ลิมบิก"
- สมองของความเป็น
มนุษย์ “ซีรีบรัม”
- ประโยชน์ของการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์

5

6

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

วั ฒ นะรรมที่ มี ต่ อพฤติ กรรม
มนุษย์”

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 5
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ ย วกั บ ความ
ฉลาดทางอารมณ์
2. การสอนแบบระดมพลัง
ส ม อ ง ( Brainstorming)
หั ว ข้ อ คื อ “การพั ฒ นา
ความฉลาดทางอารมณ์”
3. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ให้นักศึกษาฝึกพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

6

บทที่ 6
เรื่อง ก้าวสู่ความสาเร็จ
และมีความสุข ด้วยความ
ฉลาดทางอารมณ์ (ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 6

3

1. วิธีการสอนโดยการลง
มือปฏิบัติ (Practice) โดย
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ก า ร
ประยุกต์ ทฤษฎีการเรีย นรู้
การวางเงื่ อ นไขแบบการ
กระทา มาใช้กับ ตนเองใน
การควบคุ ม ตนเองในการ
ดาเนินชีวิต
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 7

- การรู้จักอารมณ์ตนเอง
- การจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง
- การสร้างแรงจูงใจให้
ตนเอง
- การหยั่งรู้อารมณ์
ผู้อื่น
- การรักษา
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- โปรแกรมการฝึ ก ทาง
จิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การพั ฒ นา
ความฉลาดทางอารมณ์
- งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความ
ฉลาดทางอารมณ์
- ง า น วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ
โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ฝึ ก ท า ง
จิตวิทยา
7

บทที่ 7
เรื่อง การเรียนรู้คู่
ความสุข
- ประวัติของ B.F.
Skinner
- ทฤษฎีการเรียนรู้การวาง
เงื่อนไขแบบการกระทา
- ประเภทของการลงโทษ
- หลักการใช้วิธีการลงโทษ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เทคนิคการควบคุม
ตนเองในการดาเนินชีวิต

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

14

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

8

บทที่ 8
เรื่อง การพัฒนาเพื่อ
ความสุขตลอดชีวิต
- ประวัติของอีริค อีริคสัน
- แนวคิดเกี่ยวกับอีโก้
(Ego)
- ขั้นพัฒนาการทางด้าน
จิตสังคม
- การพัฒนาตนตาม
แนวคิดอีริคสัน

9

บทที่ 8
เรื่อง การพัฒนาเพื่อ
ความสุขตลอดชีวิต (ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง
3

3

- การพัฒนาเอกลักษณ์แห่ง
ตน (Ego Identity) ในช่วง
วัยรุ่น
- ลักษณะของผู้ที่มี
ตนในวัยรุ่น
- การประยุกต์แนวคิด
Psychosocial
Developmental Stage
ในการดารงชีวติ

บทที่ 9
เรื่อง แรงจูงใจ : สร้าง
ชีวิตที่มีสุข
- ประวัติของอับราฮัม
มาสโลว์
- ความเชื่อพื้นฐาน
เกี่ยวกับธรรมชาติของ
มนุษย์

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

แนวคิด Psychosocial
Developmental Stage ใน
การดารงชีวิต”

เอกลักษณ์แห่งตน
- การพัฒนาเอกลักษณ์แห่ง

10

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ การ
พัฒนาตนตามแนวคิดอีริค
สัน
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “การพัฒนาเพื่อ
ความสุขตลอดชีวิต”
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 8
1. การสอนโดยการ
บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนา
ตนตามแนวคิดอีริคสัน
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
หัวข้อคือ “การประยุกต์

3

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาการ
เรียนรู้
2. ใบงานครั้งที่ 9
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ เหตุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้
2. การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง (cases study)
วิเคราะห์ในหัวข้อ
“แรงจูงใจในการพัฒนา
ตน”

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

15

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

10

บทที่ 9
เรื่อง แรงจูงใจ : สร้าง
ชีวิตที่มีสุข (ต่อ)
- แรงจูงใจในการพัฒนา
ตนตาม แนวคิดของมาส
โลว์
- ทฤษฎีลาดับขั้นความ
ต้องการของมนุษย์
(Maslow’s Hierarchy of
Needs)

11

บทที่ 9
เรื่อง แรงจูงใจ : สร้าง
ชีวิตที่มีสุข
- การประยุกต์แนวคิดของ
มาสโลว์ในการพัฒนาตน
- การพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self –
Esteem)
- การพัฒนาการตระหนัก
ในตนเอง (Self
Actualization)
- การประยุกต์แนวคิดของ
มาสโลว์ในชีวิตประจาวัน
บทที่ 10
เรื่อง การวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

12

- พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
(Heredity and
Environment)
- ความสัมพันธ์ระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
- ลาดับการเกิด - ลักษณะ
รูปร่าง - บุคลิกภาพแบบยู
เอ็นโอ (U N O
Expression Personality)

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 10

3

1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ การ
ประยุกต์แนวคิดของมาส
โลว์ในการพัฒนาตน
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ในหัวข้อ
คือ “การสร้างชีวิตที่มีสุช”
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 11
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ การ
วิเคราะห์และเข้าใจ
พฤติกรรมมนุษย์
2. วิ เ คราะห์ ต นเองตาม
แบบบุคลิกภาพ UNOและ
PAC
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 12

3

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

16

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

13

บทที่ 10
เรื่อง การวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
ครั้งที่ 2
- เทคนิคที่ใช้ในการติดต่อ
กับ Under Expression
Personality และ
Over Expression
Personality
บทที่ 10
เรื่อง การวิเคราะห์และ
เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์
ครั้งที่ 2 (ต่อ)
- บุคลิกภาพแบบพีเอซี
(Parents – Adult –
Child Model)
- การนาแนวคิดและ
ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้

13

14

บทที่ 11
เรื่อง จิตเป็นนาย... กาย
เป็นบ่าว
- ความหมายของสุขภาพจิต
- ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียด
- สาเหตุการเกิดความเครียด
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บาบัดทางจิต
- วิวัฒนาการการ
บาบัดรักษาทางจิต
- คาแนะนาทั่วไปของ
นักจิตวิทยาในการรักษา
ผู้ปุวย

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ส ด ง
บทบาทสมมุ ติ นั ก ศึ ก ษา
ตามแบบบุคลิกภาพ UNO
และ PAC เพื่อจุดประสงค์
ต่ า ง ๆ ดั ง ตั ว อ ย่ า ง
สถานการณ์ต่อไปนี้
1.1 ติดต่อกับบุคคลที่
เป็น U N O

3

1.2 ติดต่อกับบุคคลที่
เป็น P A C
2. จากการแสดงบทบาท
สม มุ ติ ขอ งนั กศึ กษ าใ ห้
นามาวิเคราะห์ ตามทฤษฎี
U N O และการวิเคราะห์
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ของเบิ ร์ น
(Berne) (T.A.)

3

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 13
1. การสอนโดยการ
บรรยาย เกี่ยวกับ
สุขภาพจิต
2. การสอนแบบระดมพลัง
สมอง (Brainstorming)
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ในหัวข้อ
คือ “สุขภาพจิตที่ดี”
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา จิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาตน
2. ใบงานครั้งที่ 14

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

17

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ / รายละเอียด

15

การนาเสนอผลการ
นาเสนอผลงานการพัฒนา
ตน

จานวน
ชั่วโมง
3

16

2.1-3.1
4.1
2.1-5.1

3

ผู้สอน
อ.พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
และคณะ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
2.1-3.1
สอบปลายภาค
2

กิจกรรมการเรียนการสอน
/ สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1. การสอนแบบร่วมมือ
ประสานใจ โดยแบ่ง
นักศึกษาออกเป็นทั้งหมด
2. นักศึกษาและอาจารย์
อภิปรายและสรุปผลการ
นาเสนอ

2.1-2.5

วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้า การ
นาเสนอ รายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
มหาวิทยาลัยจัดสอบใน
ตาราง

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

ตลอดภาคการศึกษา

40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

*ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถตรวจสอบได้ภายใน
1 ปีการศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ (2556) , จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน , มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2544). คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (ฉบับปรับปรุง).
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์. (2550). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ.
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กาญจนา ไชยพันธุ์. (2542). “การสร้างและพัฒนาอีคิวเพื่อความสาเร็จในชีวิต” วารสารวิชาการ.
(ธันวาคม): 12(2).
จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ. (2547). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จีรวุฒิ ล้วนกลิ่นหอม. (2547). จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : คณะวิชาบริหารธุรกิจ
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี.
นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน).(2546). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวลลออ สุภาผล. (2527). ทฤษฎีบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ : ประมวลศิลป์
บุญศรี ไพรัตน์ .(2547). จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา
เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์.(2549). พัฒนาการมนุษย์.กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพรส
ไพบูลย์ เทวรักษ์. (2537). จิตวิทยา. กรุงเทพมหานคร : เอสดี เพรส.
เมธาวี
อุดมธรรมนุภาพและคณะ.(2549). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.กรุงเทพฯ :
โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สุชา ไอยราพงศ์.(2542). การพัฒนาตน. สงขลา :โครงการตาราวิชาการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ,สถาบันราชภัฏสงขลา.
อารี พันธ์มณี. (2546). จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 1)
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ใยไหมเอดดูเคท.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.psychola.com
www.psy.chula.com
วิดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
วีดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาการทางานของระบบสมอง
วีดิทัศน์เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจิตสังคม
วีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียดในปัจจุบัน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนาเสนอแนวคิดและความคิดเห็น
ของนักศึกษาได้ดังนี้
1)
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2)
แบบประเมินผู้สอนของมหาวิทยาลัยและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
1)
นาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อประเมินการสอน
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2)
การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
3)
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
4)
ผลประเมินการเรียนรู้
6)
การทาวิจัยในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
1)
การนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรงการสอน ในกรณี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่า โดยวิธีการเรียนเสริม
3)
การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4)
ระดมสมองจากทีมผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
1)
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
และคณะกรรมการบริห ารหลั กสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจ
รายงาน ข้อสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1)
อาจารย์ ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช ารวบรวมการจัด ทารายงานผลการดาเนิ นงานรายวิช า
(มคอ.5)
ของทุกรายวิชาที่ทาการจัดการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน
2)
ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4
3)
มีการประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ในการพิจารณา
ทบทวน สรุปผลการดาเนินงาน ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนกลวิธีในการสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป
4)
เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
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