lรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
องคการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว (Psycology of Personality and Adjustment)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการปรับตัว
2. เพื่อใหผูเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะหบุคลิกภาพโดยอาศัยความรูทางทฤษฎีบุคลิกภาพได
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถจําแนกถึงพฤติกรรมที่เปนปญหารวมถึงแนวทางในการปองกันและแกไข
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกลักษณะและวิธีการวัดบุคลิกภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใชเครื่องมือใน
การวัดบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจ ตลอดจนทักษะตางๆที่ไดจากการเรียนมาใชประโยชน
ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มคอ. 3
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว เพื่อเปน
พื้นฐานสําคัญในการศึกษาดานจิตวิทยาตอไปในอนาคต
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความเปนมาและทฤษฎีในการศึกษาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอบุคลิกภาพของ
มนุษย วิธีการวัดผลทางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กลไกและวิธีการในการปรับตัว การปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่เปนปญหา
A study of definitions, history and theories of personality. The influence factors of
human personality, the measurement of personality, personality development, defense
mechanism and the prevention and solving of abnormal behavior.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการ 1
ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. ตระหนักในคุณคาของจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนตระหนักคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความซื่อสัตย มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
1.2 วิธีการสอน
1. อาจารยผสู อนบรรยายโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพใน
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การเรียนการสอน
2. ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต การมีวินัย ใหเกิดขึ้นทั้งในการเรียนการสอน การสอบ การปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. การใหนกั ศึกษาไดอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น ในประเด็นที่กําหนด
1.3 วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของของนักศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับจรรณยาบรรณของการเปน
นักจิตวิทยา
2. พฤติกรรมการเขาเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบและการสงงานตามที่ไดรบั มอบหมาย
ตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
3. สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ศึกษาความหมาย ความเปนมาและทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของมนุษย วิธีการ
วัดผลทางบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กลไกและวิธีการในการปรับตัว ความสมดุลในการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา
2.2 วิธีการสอน
1. การบรรยายเนือ้ หาในรายวิชา
2. การอภิปรายกลุมเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3. การมอบหมายกิจกรรมรายกลุม และ การศึกษาคนควาดวยตนเองรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบ ไดแก การทดสอบยอยหลังบทเรียน และการสอบปลายภาค
2. การสังเกตการณการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินผลงานที่ไดรบั มอบหมาย ไดแก การนําเสนอผลงาน รายงาน หรืองานตามทีม่ อบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. มีความสามารถในการคิด วิ เ คราะหอ ย างเป นระบบตามหลัก การที่ ไดศึก ษามารวมทั้ ง สามารถ
ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะหบุคลิกภาพของบุคคลเบื้องตน โดยอาศัยหลักทฤษฎีบุคลิกภาพ
3.2 วิธีการสอน
1. การสอนเนื้อหาโดยการบรรยายเนื้อหา พรอมกับใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นทัง้ รายกลุมและ
รายบุคคล ในดานการเขาใจบุคลิกภาพตลอดจนการปรับตัวในการดํารงชีวิต
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2. มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการวิเคราะหบุคลิกภาพ
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การสอบเก็บคะแนนและการสอบปลายภาค โดยใชขอสอบที่ใชทักษะดานการคิดวิเคราะห
2. ประเมินผลจากผลงาน และนําเสนอผลงานของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของความเปนผูนํา
ผูตามในการทํางานเปนทีม
3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยูร วมกับผูอื่นได
4.2 วิธีการสอน
1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียนการสอน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
3. บรรยายและใหนกั ศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอผลงาน
รายบุคคลและรายกลุม
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
3. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอในชั้นเรียน
โดยใชเครื่องมือและรูปแบบทีเ่ หมาะสม
2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
1. มอบหมายงานในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนกั ศึกษาคนควา
ขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพื่อนําเสนอดวยวิธีการและเครื่องมือที่
เหมาะสม
2. การสอนการคิด วิเคราะหขอมูล ดวยการบรรยายในชั้นเรียนและการฝกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
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1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด
1

2

3
4
5
6

* ชี้แจงรายละเอียดวิชา
การจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล
เรื่อง ความหมายและ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
- ความหมายของ
บุคลิกภาพ
- ความสําคัญของ
บุคลิกภาพ
* ความหมายและ
ความสําคัญของบุคลิกภาพ
(ตอ)
- ความแตกตางของ
บุคลิกภาพ
- ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ ซิกมันด
ฟรอยด
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ ซิกมันด
ฟรอยด
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ คารล
กุสตาฟ จุง
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของอีริค อีริคสัน

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. แจกเอกสารแผนการสอน
2. แบงกลุม นักศึกษา
3. อภิปรายกลุม
/ powerpoint

3

1. แบงกลุม นักศึกษา
2. อภิปรายกลุม
3. มอบหมายงานใหนกั ศึกษา
วิเคราะหปจจัยที่มอี ิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ
/ powerpoint

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
3. สื่อวิดีทัศน/ powerpoint
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
3. สื่อวิดีทัศน/ powerpoint
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
3. มอบหมายกิจกรรมกลุมให
นักศึกษาประยุกตแนวคิดจาก
ทฤษฎี/ powerpoint

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3
3
3

ผูสอน
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

7

* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ
อัลเฟรด แอดเลอร
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ
กอรดอน อัลพอรท
* ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของ คารล โรเจอร
และ อับบราฮัม มาสโลว
สอบกลางภาค

8
9
10

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
3. สื่อวีดิทัศน / powerpoint

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

11

* แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพแนวใหม

3

12

* การวัดและการประเมิน
บุคลิกภาพ

3

13

* ความรูเกี่ยวกับการ
ปรับตัว
- ความหมายของการ
ปรับตัว
- ความสําคัญของการ
ปรับตัว
- กลวิธีในการปรับตัว
* พฤติกรรมที่เปนปญหา
และแนวทางแกไข

3

15

* เทคนิคในการปรับตัว
และการพัฒนาบุคลิกภาพ

3

16

สอบปลายภาค

3

14

3

1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม
3. มอบหมายการศึกษา
คนควารายบุคคล
1. บรรยาย
2. มอบหมายใหนักศึกษา
สืบคนเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
จิตวิทยา
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม

1. บรรยาย
2. นักศึกษาสืบคนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่เปนปญหาใน
ปจจุบัน
บรรยาย
นักศึกษาเสนอรายงาน

ผูสอน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
1. คุณธรรม
1. สังเกตพฤติกรรมการมี
การทํา จริยธรรม
สวนรวมในการอภิปรายและ
กิจกรรม 2. ความรู
ทํากิจกรรมตางๆ ในชั้นเรียน
กลุมในชั้น 3. ทักษะทาง
2. ประเมินจากงาน รายงาน
เรียน ปญญา
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
4. ทักษะ
ในการนําเสนอ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลล
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะหการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2
2. ความรู
1. การทดสอบ
3. ทักษะทาง
การ
ทดสอบ ปญญา
กลางภาค
1. คุณธรรม
3
1. ประเมินจากงาน รายงาน
รายงาน จริยธรรม
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบ
2. ความรู
การ
ในการนําเสนอ
วิเคราะห 3. ทักษะทาง
2. พฤติกรรมการเขาเรียน
บุคลิกภาพ ปญญา
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
4. ทักษะ
และการสงงานตามที่ไดรับ
ความสัมพันธ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให
ระหวางบุคคลล และตรงเวลา
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการ
วิเคราะหการ
สื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4
2. ความรู
1. ประเมินจากการทดสอบ
การสอบ 3. ทักษะทาง
ปลายภาค
ปลายภาค ปญญา

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
25%

สัปดาหที่ 10

15%

สับดาหที่ 15

20%

สัปดาหที่ 16

40%
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*ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับแนวการสอน เนื้อหา การสอบ คะแนนและผลการประเมินผลการศึกษา สามารถ
ตรวจสอบไดภายใน 1 ปการศึกษา
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นพมาศ อุงพระ. (2549) ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศรีเรือน แกวกังวาล. (2544) ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน
วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์. (2549). จิตวิทยาการปรับตัว.กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาการ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/
2. หอสมุดแหงชาติ http://www.span.com.au/nlt
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การนําผลจากการวิจัยในชั้นเรียนมาใชในการปรับปรุง พัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมพิจารณาผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- ปรับปรุงเนือ้ หาและขอมูลในการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น
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