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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 รหัสและช่ือรายวิชา 
รหัสวิชา 2511210   ชื่อวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
    Psychology of Personality and Adjustment 
        
1.2 จํานวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)   
  2) ประเภทของรายวิชา: �วิชาบังคับ   � วิชาเลือก 

      หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับบุคคล 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.อัมพร   ศรีประเสริฐสุข 
  2) อาจารย์ผู้สอน: ผศ.อัมพร   ศรีประเสริฐสุข  ตอนเรียน A1 
1.5 ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2561      ชั้นปีท่ี 1 
1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
1.8 สถานท่ีเรียน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.9 วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     9 พฤศจิกายน 2561 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/สามารถ/สมรรถนะต่างๆ ดังนี้ 
1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มีความ 

ซ่ือสัตย์ มีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน  รักความถูกต้องและ
ความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญเก่ียวกับ 

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวของมนุษย์ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้
ของตนเอง รวมท้ังติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องด้านบุคลิกภาพ รวมถึง
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษามา  รวมท้ังสามารถ 

นําความรู้เก่ียวกับแนวคิดด้านบุคลิกภาพและการปรับตัวไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพและการปรับตัวได้ มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ ท่ีได้ศึกษา รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยการประยุกต์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง 

บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียนท้ังภาษาไทยและภาษา  
ต่างประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการ
นําเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้ารายบุคคลและมีการนําเสนอผลงานรายกลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์และนําเสนองานผ่านสื่อสารสนเทศ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
3.1 คําอธิบายรายวิชา 

ความหมาย ความเ ป็นมาและทฤษฎี บุคลิกภาพ ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
ของมนุษย์ การทําความเข้าใจเก่ียวกับบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน วิธีการวัดผลทางบุคลิกภาพ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ กลวิธานการป้องกันตนเองและวิธีการในการปรับตัว ความสมดุลในการดําเนิน
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ชีวิตและการทํางาน การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพจากวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ การประยุกต์ความรู้เพ่ือการสร้างความสุขในการดําเนินชีวิต    
 Meaning, history and theories of personality, the influence factors of human 
personality, understanding about personality of person and others, measurement of 
personality, personality development, defense mechanism and method for 
adjustment, balancing in life and work, prevention and solving in any problem 
behavior, practice analysis about behavior and personality from literatures and films, 
applying knowledge for enhancing happiness of living 
 
3.2 จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้คําปรึกษา แนะนํา 
สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพ่ือ
ทบทวนความรู้ให้
ชัดเจนและแม่นยํา
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับ
กลุ่มของนักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียนตํ่า 

30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 

3.3 จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลพร้อมท้ังระบุช่องทางต่างๆ ตัวอย่าง สถานท่ี Social Network 
 1) อาจารย์ประจํารายวิชา แจ้งเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจํารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ Line ของกลุ่มเรียน 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 

 
วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 
ค่าน้ําหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์การ มีความซ่ือสัตย์ มีวินัยความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางาน 
1.2 รักความถูกต้องและความยุติธรรม 
เคารพสิทธิมนุษยชนยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันไดอ้ย่าง
สร้างสรรค์ 
 

1. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรก
ประเด็นปัญหาทาง
จริยธรรมรวมถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตวิทยาในการเรียนการ
สอนตลอดจนตระหนักถึง
ความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ีและ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลยั 
2. ปลูกฝังเรื่องความ
ยุติธรรมผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. มอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ปฏบัิติ
ประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาท้ังรายกลุ่มและ
รายบุคคลโดยการใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบ
ร่วมมือ (Co-Operative 
Learning) เพ่ือให้นักศึกษา
ร่วมมือและช่วยเหลือกันใน
การทํางานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. ส่งเสรมิคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม เช่น 
ชมเชยและยกย่องนักศึกษา
ท่ีทําประโยชน์แก่ส่วนรวม 

1. พิจารณา
พฤติกรรมการเข้า
เรียน ทัศนคติ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบและการ
ส่งงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และ
ตรงเวลา 
2. สังเกตจากการมี
ส่วนร่วมในการ
อภิปรายและทํา
กิจกรรมต่างๆ ในช้ัน
เรียนและกิจกรรม
ต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง 
  

1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนือ้หา

1. การบรรยายเน้ือหาใน
รายวิชารวมถึงการถาม 
ตอบในช้ันเรียนร่วมกับการ
ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

1.ประเมินจากการ 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิ 
(ปลายภาค รวมถึง
การทดสอบย่อยใน

1-15 และ 
16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 
 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ําหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สาระสําคัญในสาขาวิชาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2.2 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า 
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวมท้ัง
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.3 สามารถนําความรู้และประสบการณ์
ในการศึกษาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. การเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือในการทํากิจกรรม
หรืออภิปรายกลุ่มใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องและ
นําเสนอในช้ันเรียน 
3. การมอบหมายกิจกรรม
รายกลุม่ และ การศึกษา
ด้วยตนเองรายบุคคล 
4. การใช้กรณีตัวอย่างใน
การนําเสนอเรื่องราวต่างๆ
เพ่ือให้นักศึกษาได้พิจารณา
ถึงข้อเท็จจริงและการ
วิเคราะห์รายกรณ ี

สัปดาห์ท่ีกําหนด) 
2.การสังเกตการณ ์
ร่วมกิจกรรมในช้ัน
เรียนหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
3.ประเมินผลงานท่ี 
ได้รับมอบหมาย 
ได้แก่ การนําเสนอ
ผลงาน รายงานหรือ
งานตามท่ีมอบหมาย
รายบุคคลและราย
กลุ่ม 

ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษา
มา  รวมท้ังสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
3.2 มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเดน็ปัญหา
ในการศึกษาข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได ้
   
3.3 มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  
และวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ง 
ๆ จากความรู้ท่ีได้ศึกษามา  รวมท้ัง
สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ตา่ง 
ๆ โดยการประยุกต์ความรู ้
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

1. การสอนเน้ือหาโดยการ
บรรยายเน้ือหา การสอน
โดยใช้กรณตีัวอย่าง การ
สอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
พร้อมกับให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นท้ังราย
กลุ่มและรายบุคคลในด้าน
การเข้าใจบุคลิกภาพ
ตลอดจนการปรับตัวในการ
ดํารงชีวิต 
2.  มอบหมายงานให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองเก่ียวกับการวิเคราะห์
บุคลิกภาพ 
3. การอภิปรายกลุ่มโดยให้
นักศึกษาได้แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นต่างๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1. การสอบปลาย
ภาค โดยใช้ข้อสอบ
ท่ีใช้ทักษะด้านความ
เข้าใจและการคิด
วิเคราะห์ ในการ
อธิบายแนวคิดของ
การแก้ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาโดย
การประยุกต์ความรู้
ท่ีเรียนมา   
2. ประเมินผลจาก
ผลงาน และนําเสนอ
ผลงาน 
3. ประเมินผลจาก
การร่วมกิจกรรมใน
ช้ันเรียน การถาม 
ตอบ การทําใบ
กิจกรรมรายคาบ 
4. ประเมินผลจาก
กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมต ิ

1-15 และ 
16 

30% 

ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารและ

1. สอดแทรกเรื่องความ
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมพร้อมกับให้นักศึกษา

1.  ประเมินจากการ
ส่งงาน รายงาน 
ความเรยีบร้อย

1-15 
10% 



 

มคอ.3 -3 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา 
 

วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ําหนัก
ของการ

ประเมินผล 
การปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและสามารถให้
ความช่วยเหลือผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 
 4.3มีความรับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง
และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําตลอดจน
สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 

ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
การตอบคําถามและ
มอบหมายงานระหว่างการ
จัดเรยีนการสอน 
2. มอบหมายงานในการจัด
เรียนการสอน เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ทํางานร่วมกัน
และแลกเปลีย่นบทบาทใน
การทํางานร่วมกัน  
 

ครบถ้วนของงาน 
และการนําเสนอ
ผลงานรายบุคคล
และรายกลุม่ 
2.  สังเกตจาก
พฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินผลจาก
การทํากิจกรรมราย
กลุ่มร่วมกันของ
ผู้เรยีน 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
ท้ังการพูดและการเขียนท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้
สื่อในการนําเสนอและสื่อสารข้อมลูได้
อย่างเหมาะสม 

1.  มอบหมายงานในหลาย
รูปแบบเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารของนักศึกษาและ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ให้ผู้เรียนไดส้ืบค้นข้อมลูจาก
อินเทอร์เน็ตและ
แหล่งข้อมูลตา่งๆท่ี
น่าเช่ือถือด้วยตนเอง และ
ทํารายงานเพ่ือนําเสนอด้วย
วิธีการและเครื่องมือท่ี
เหมาะสม              
2.  พัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร การพูด การฟัง การ
เขียน โดยการทํารายงาน 
และนําเสนอในช้ันเรียนโดย
ใช้เครื่องมือและรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

1. สังเกตพฤติกรรม
ในการเรียน และผล
การประเมินการฝึก
ปฏิบัติในช้ันเรียน 
2. ประเมินจากงาน 
รายงาน วิธีการ
นําเสนอ และ
รูปแบบในการ
นําเสนอ 

1-15 

10% 

 

หมายเหตุ ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลักผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา= ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 



 

มคอ.3 -4 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช ้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ

ประเมิน) 

ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

ช้ีแจงรายละเอียดวิชา การ
จัดการเรียนการสอน รวมถึง
การวัดและประเมินผล 
ความหมายและความสาํคัญ
ของบุคลิกภาพ 
     - ความหมายของ
บุคลิกภาพ 
     - ความสําคัญของ
บุคลิกภาพ 
     - ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. ช้ีแจงรูปแบบการสอนเน้ือหารายวิชารวมท้ัง
วิธีและเกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
2. ผู้สอนตั้งคําถามทบทวนความรูเ้ก่ียวกับ
การศึกษาทางด้านจิตวิทยา 
3.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อความหมายของ
บุคลิกภาพ ความสําคัญของบุคลิกภาพร่วมกับ
การใช้การถามตอบระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลกิภาพ 
5.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนจัดทําประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อและวิเคราะห์บุคลิกภาพของ
ตนเองเบ้ืองต้น 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

2 
(4 ชม.) 

ความหมายและความสาํคัญ
ของบุคลิกภาพ (2)  
- ประเภทของ 

บุคลิกภาพ 
- แนวทางในการศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อประเภทของ 
บุคลิกภาพ ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
2. ผู้สอนบรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นแนวทางในการศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ 
3.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



 

มคอ.3 -5 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

2. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนค้นคว้าข้อมูล
เก่ียวกับประเด็นสําคัญของทฤษฎบุีคลิกภาพ
ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  

3.Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

3 
(4 ชม.) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่ม
แนวคิดจิตวิเคราะห์ 
       -ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด ์
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนทบทวนเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นท่ี

มอบหมายในการ ค้นค ว้า เ ก่ียว กับทฤษฎี
บุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 

 2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ 
เรื่อง ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ ในเรื่องสัญชาตญาณ ระดับของจิต
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน 
3. ผู้สอนบรรยายเรื่องโครงสร้างบุคลิกภาพและ
ให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์ท่ีเก่ียวข้องในประเด็นเรื่อง
โครงสร้างบุคลิกภาพ จากน้ันให้นักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นลงในใบกิจกรรม 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
 (Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
5. สื่อวีดิทัศน์
เรื่องโครงสร้าง 
ของ
บุคลิกภาพ 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

4 
(4 ชม.) 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุม่
แนวคิดจิตวิเคราะห์ (2) 
       -ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด ์
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนทบทวนเน้ือหาท่ีได้เรียน  
ไปเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว โดยการใช้คําถามในการถาม
ตอบกับผู้เรียน 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ  
เรื่อง ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของซิกมันด์ 
ฟรอยด์ ในเรื่องพัฒนาการของบุคลิกภาพร่วมกับ
การยกอย่างกรณีศึกษาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และการ
ให้ผู้เรียนร่วมกันนําเสนอประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
และใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
 (Projector) 
และ 
คอมพิวเตอร ์
3. Power 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 



 

มคอ.3 -6 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ และมอบหมาย
ให้วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองตามข้ัน
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ  ซิกมันด์ ฟรอยด ์

Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
 

5 
(4 ชม.) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่ม
แนวคิดจิตวิเคราะห์ (3) 
       -ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของของคารล์ จี จุง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูล 
เ ก่ียวกับประวัติของคาร์ล จี จุง จากแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ และให้ร่วมกันอภิปราย
เก่ียวกับข้อมูลท่ีค้นพบ จากน้ันผู้สอนเช่ือมโยง
ให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับทฤษฎีก่อนหน้าและ
แนวทางท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ  
เรื่อง ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของคารล์ จี 
จุง ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นจาก 
กิจกรรมและสรุป 
เน้ือหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน 
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ  
2.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนวิเคราะห์บุคลิกภาพ 
ของตนเองและเพ่ือนจํานวน 1 คนตามแนวคิด
ของคารล์ จี จุง 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

6 
(4 ชม.) 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุม่
แนวคิดจิตวิเคราะห์ (4) 
       -ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของของอัลเฟรด 
แอดเลอร ์
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ  
เรื่อง ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของอัลเฟรด 
แอดเลอร์ ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุม่ยกตัวอย่างและ 
ร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับบุคคลท่ีมลีักษณะตาม 
แนวคิดของแอดเลอร์และนําเสนอผลการ 
อภิปรายในเรียน จากน้ันร่วมกันสรุปประเด็น
จากกิจกรรมและสรปุเน้ือหาบทเรยีน 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน 
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ และมอบหมาย 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน  
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมายรายกลุม่
และรายบุคคล
(ความตรงต่อเวลา 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



 

มคอ.3 -7 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ให้วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองตามทฤษฎีของ 
แอดเลอร ์

Point  
4. คําถาม
ทบทวนและ
ใบบันทึก
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 

คุณภาพของงาน) 
 
 

7 
(4 ชม.) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่ม
แนวคิดจิตวิเคราะห์ (5) 
       -ทฤษฎีบุคลิกภาพตาม
แนวคิดของของอีริค อีริคสัน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ  
เรื่อง ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของอีริค อีริค
สัน ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
2.ผู้สอนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มและค้นหาตัวอย่าง 
บุคคลตามแนวคิดของอีริคสันในแต่ละข้ัน
พัฒนาการ 8 ข้ัน และนําเสนอในเรียนโดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยี จากน้ันร่วมกันสรปุประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน 
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 
2. มอบหมายกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาในการ 
ประยุกต์แนวคิดจากทฤษฎีของอีรคิสัน โดยใช้ 
การแสดงบทบาทสมมติ Role Play และ 
นําเสนอในสัปดาห์หน้าในรูปแบบคลิปวีดีโอ 
 

1.เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวนและ
ใบบันทึก
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน  
การเข้าร่วม
กิจกรรมการ
อภิปรายกลุ่ม 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมายราย
กลุ่มและ
รายบุคคล(ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

8 
(4 ชม.) 

ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่ม
แนวคิดของเทรทหรือ
อุปนิสัย 

- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ตามแนวคิดของกอร์ดอน 
ออลพอร์ต 

- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ตามแนวคิดของไอเซงค์ 

- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 5  
องค์ประกอบตามแนวคิด
ของคอสตราและแมคเคร 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การนําเสนอกิจกรรมกลุ่มการแสดงบทบาท
สมมติตามแนวคิดของอีริคสัน 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ 
แนวคิดของเทรทหรืออุปนิสัยของกอร์ดอน     
ออลพอร์ต   ไอเซงค์ และคอสตราและแมคเคร
ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรยีน 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเน้ือหา และ
มอบหมายให้ผู้เรยีนทบทวนทฤษฎีและทําใบ
กิจกรรมแผนท่ีความคิดเก่ียวกับกลุ่มแนวคิดของ
เทรทหรืออุปนิสยั 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 



 

มคอ.3 -8 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียน  

3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวนและ
ใบกิจกรรม 

9 
(4 ชม.) 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพของกลุ่ม
แนวคิดมนุษยนิยม  

- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ตามแนวคิดของคารล์ โร
เจอร ์

- ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
ของอับราฮัม มาสโลว์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อทฤษฎีบุคลิกภาพ 

กลุ่มแนวคิดมนุษยนิยมของคาร์ล โรเจอร์และอับ
ราฮัม มาสโลว์ร่วมกับการใช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวกับการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคล้องกับแนว 
คิดกลุ่มมนุษยนิยม จากน้ันให้ผู้เรยีนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นและร่วมกันสรปุเน้ือหาลงใน
ใบกิจกรรม 
2. ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ  

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5. สื่อวีดิทัศน์
ภาพยนตร์
เก่ียวกับบุคคล
ตามทฤษฎี 
(ปรับตาม
ความ
เหมาะสม) 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ี
มอบหมาย(ความ
ตรงต่อเวลา 
คุณภาพของงาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

10 
(4 ชม.) 

 การทดสอบย่อยหัวข้อ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 การปรับตัว 
     - แนวคิดเก่ียวกับการ
ปรับตัว 
     - สาเหตุของการปรับตัว 
     - วิธีการปรับตัว 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ทดสอบย่อย 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อแนวคิดเก่ียวกับการ 

ปรับตัวร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
3. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน 
ประเด็นสาเหตุของการปรับตัว 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการในการปรับตัว จากน้ันร่วมกันสรุป

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ

ผศ.อัมพร 
ศรีประเสริฐสุข 



 

มคอ.3 -9 

 

สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ประเด็นจากกิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 
2. มอบหมายให้ผูเ้รียนจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์บุคลิกภาพของเพ่ือนร่วมช้ัน จํานวน  5 
คน และนําเสนอในรูปแบบของการทํารายงาน
ส่วนบุคคล 

(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. สื่อ Power 
Point  
4.แบบทดสอบ
ย่อย 
5. คําถาม
ทบทวน 

ของงาน) 
- ประเมินจาก
คะแนนจากการ
ทดสอบย่อย   
 
 

11 
(4 ชม.) 

 การปรับตัว (2) 
     - ลักษณะของผู้ท่ีมีการ
ปรับตัวท่ีด ี
     - การปรับตัวเพ่ือสร้าง
ความสมดุลชีวิตครอบครัว
การทํางาน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อลักษณะ 
ของผู้ท่ีมีการปรับตัวท่ีดีร่วมกับการใช้การถาม
ตอบระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 
2. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน 
ประเด็นการปรับตัวเพ่ือสร้างความสมดุลชีวิต
ครอบครัวการทํางานและนําเสนอความคิดใน
ประเด็นการปรับตัวอย่างสมดุลในอนาคต 
 3. ผู้สอนร่วมกันสรุปประเด็นจากกิจกรรม 
และสรุปเน้ือหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

12 
(4 ชม.) 

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและ
ความผิดปกติทางจิต  
- ความหมายของ 

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
- ลักษณะของ 

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อพฤติกรรมท่ีเป็น 
ปัญหาในประเด็นความหมายของพฤติกรรมท่ี
เป็นปัญหา ร่วมกับการใช้การถามตอบระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 

 2. ผู้สอนบรรยายและให้นักศึกษาร่วมแสดง
ความคิดเ ห็นและยกตัวอย่างกรณี ศึกษา ท่ี
เก่ียวข้องในประเด็นลักษณะของพฤติกรรมปกติ
และพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปประเด็นและ 

เน้ือหาบทเรียน 
 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของ 
งาน) 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 
2. มอบหมายให้ผูเ้รียนสืบค้นข่าวจากแหล่ง
สารสนเทศในประเด็นหัวข้อข่าวท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในสังคมไทย คนละ 1 
หัวข้อ พร้อมท้ังวิเคราะห์และนําเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีเลือก 

3. Power 
Point Slides 
4.คําถาม
ทบทวน 
 

 
 

13 
(4 ช

ม
.
)

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาและ
ความผิดปกติทางจิต (2) 
- ประเภทและ 

ลักษณะของความผิดปกติทาง
จิต 
- การรักษาและ 

บําบัดพฤติกรรมท่ีมีปัญหา
และความผิดปกติทางจิต 
- ลักษณะของผู้ท่ีม ี

สุขภาพจิตท่ีด ี
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนให้ผู้เรียนได้นําเสนอผลการศึกษา 

ค้นคว้า ท่ี ได้มอบหมาย และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนๆได้แลกเปลี่ยนความรู้และถามคําถามใน
ประเด็นเบ้ืองต้นท่ีสนใจจากข้อมูลท่ีได้จากการ
นําเสนอ 
2. ผู้สอนทบทวนเก่ียวกับหัวข้อความผิดปกติ 

ทางจิตในประเด็นประเภทและลักษณะของความ
ผิดปกติทางจิต ร่วมกับการใช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3. ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับข่าวของผู้ท่ีมี 
พฤติกรรมผิดปกติในประเด็นท่ีน่าสนใจและให้
นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์เก่ียวกับลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาท่ีปรากฎจากน้ันผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและ
ยกตัวอย่างในประเด็นลักษณะของพฤติกรรม
ปกติและพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาท่ีเคยประสบ 
4 .ผูส้อนแลกเปลี่ยนกับผู้เรยีนในประเด็นการ
รักษาและบําบัดพฤติกรรมท่ีมีปัญหาและความ
ผิดปกติทางจิต 
5 .ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันสรปุประเด็นลักษณะ
ของผู้ท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดีและสรุปเน้ือหาบทเรียน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.ผู้สอนมอบหมายให้ผูเ้รียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา
บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 
5. วีดิทัศน์
รายการข่าว 
 

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย(ความตรง
ต่อเวลาคุณภาพ
ของงาน) 
 
 

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 

14 
(4 ชม.) 

การวัดบุคลิกภาพ 
     - จุดมุ่งหมายของการวัด
บุคลิกภาพ 
     - ประโยชน์ของการ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
. 1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อจุดมุ่งหมายของการ
วัดบุคลิกภาพร่ วม กับการใ ช้การถามตอบ
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียนรายวิชา
จิตวิทยา

-ประเมินจากการ
สังเกตการมีส่วน
ร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลา

ผศ.อัมพร  
ศรีประเสริฐสุข 
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สัปดาห์ที ่
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช้ การวัดและ
ประเมินผล 
(สัดส่วนการ
ประเมิน) 

ผู้สอน 

ทดสอบทางจิตวิทยา 
     - ลักษณะของการวัด
บุคลิกภาพ 
     - วิธีในการวัด
บุคลิกภาพ 
 

2.ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นประโยชน์ของการทดสอบทางจิตวิทยา 
3.ผู้สอนบรรยายและให้ผู้เรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะของการวัด
บุคลิกภาพ จากน้ันร่วมกันสรุปประเด็นจาก
กิจกรรมและสรุปเน้ือหาบทเรยีน 
4. ผู้สอนอธิบายวิธีในการวัดบุคลกิภาพและให้
ผู้เรยีนไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จากน้ันผู้สอน
สอบถามความคิดเห็นกับรูปแบบและวิธีต่างๆใน
การวัดบุคลิกภาพ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทําคําถามทบทวน
ท้ายบทเรียนและเฉลยคําตอบ 

บุคลิกภาพ
และการ
ปรับตัว 
2. เครื่องฉาย
ภาพ 
(Projector) 
และ
คอมพิวเตอร ์
3. Power 
Point Slides 
4. คําถาม
ทบทวน 

ในการเข้าเรยีน 
-ประเมินจาก
ผลงานท่ีมอบ 
หมาย (ความตรง
ต่อเวลา คุณภาพ
ของงาน) 
 

 

5.2 การวัดและการประเมินผล 
 1) การวัดผล :  
             1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน (รายบุคคล,รายกลุ่ม)    40% 
  - การทดสอบย่อย      10% 
  - สอบปลายภาค      30% 

- การศึกษาค้นคว้ารายบุคคล    10% 
  - จิตพิสัย (การเข้าเรียน,การมีส่วนร่วมในการเรียน)  10% 
  

2) การประเมินผล : ใช้ระบบ�อิงกลุ่ม  �อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
ระดับคะแนน ระดับผลการเรียน 

90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและตําราหลัก 
อัมพร  ศรีประเสริฐสุข.(2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต .กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 

6.2 เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
นพมาศ   อุ้งพระ. (2549).ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล. (2544) ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ. (2549). จิตวิทยาการปรับตัว. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 1. สมาคมนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน : http://www.apa.org/ 
 2. แหล่งความรู้ทางจิตวิทยา : http://www.psychologytoday.com/ 
 3. กรมสุขภาพจิต : http://www.dmh.go.th/ 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยประเมินจากการทดสอบ
ในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา และการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
 2) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

      3) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชาจากการสังเกต การสัมภาษณ์  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 1) การประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนในด้าน
ต่าง ๆ 

 2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการสอน  กิจกรรมและ
งานท่ีมอบหมายโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3) สอดคล้องกับ 7.1 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 นําผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
      1) ประเมินข้อสอบรายวิชาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชาและ
พิจารณาควบคู่กับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
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      2) อาจารย์ผู้สอนทําการวัดและประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) จากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดําเนินการพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด ในการสุ่มตรวจเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ผลการเรียน และ
ตรวจสอบผลการให้คะแนนในระดับบุคคลและภาพรวมของรายวิชา รวมถึงการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา 
 

 วิธีการประเมิน 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ

การมีส่วนร่วมใน
การทํางาน 

คะแนนสอบ งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
(แบบฝึกหัด 

โครงงาน รายงาน) 

การนําเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข/ 
การสื่อสาร/ การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณธรรม จริยธรรม �  �  
ความรู้ � � �  
ทักษะทางปัญญา  � �  
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

�  �  

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ 

�   � 

 
7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้สอนดําเนินการทวนสอบรายวิชาด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการข้อ 7.4 

2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้ของรายวิชายังไม่ได้ประสิทธิผล อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาสนักศึกษา
ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจําเป็นเป็นรายกรณี 

 
 
 
 
 
 


