รายละเอียดรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5513308 จิตวิทยาอุตสาหกรรม ( Industrial Psychology )
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน เปนวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
รองศาสตราจารย เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre – requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co – requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 2553

หนา 1 จาก 8 หนา

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในดานความหมาย ความสําคัญ ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อใชใน
การศึกษาวิทยาความปลอดภัย พรอมทั้งตัวอยางการประยุกตใช ตลอดจนองคความรูใหมๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการมนุษยในภาคอุตสาหกรรมและองคการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม ในประเด็นเกี่ยวกับ คน งานและ
เครื่องจักร สภาพแวดลอมในการทํางาน บรรยากาศในองคการ ขวัญ แรงจูงใจและการจัดการพฤติกรรม
ความเปนผูนําและกลุมในองคการ ตลอดจน การขจัดความขัดแยง และการจัดการกับความเครียด เปนตน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรม พฤติกรรมมนุษย มนุษยสัมพัน การจูงใจใน
การทํางาน รูปแบบองคประกอบที่มีอิทิพลตอบรรยากาศการทํางานในองคการ การเสริมสรางขวัญกําลังใจ
การขจัดความขัดแยงและลดความเครียดจากการทํางาน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงาน / งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม / การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ การฝกวิเคราะห
การทําแบบฝกหัดตามที่ไดรับ
ตอภาคการศึกษา
ตองการของนักศึกษา พฤติกรรมของคนใน
มอบหมายจากอาจารย
เปนรายบุคคล
องคการอุตสาหกรรม
ตามที่อาจารยมอบหมาย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา
- อาจารยรวมใหขอเสนอแนะกับนักศึกษาในการนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง

หนา 2 จาก 8 หนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
เพื่อใหนักศึกษาตระหนักและเขาใจในการศึกษาพฤติกรรมตามแนวทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ
นําความรูไปใช ใหอยูภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคม
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย โดยใช PowerPoint และเอกสารประกอบการสอน
- แบงกลุมกําหนดหัวขอการศึกษาโดยลําพังในเรื่องจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อ อภิปรายรวมกัน
เปนกลุม และวิเคราะหพฤติกรรมของคนงานเทียบเคียงกับทฤษฎีที่ไดศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรับ มอบหมาย
- ผลงานของนักศึกษาในการฝกทักษะและทดสอบยอย รวมถึงการจัดทําเปนรายงานนําเสนอใน
ชั้นเรียน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูทีตองไดรับ
นักศึกษาจะตองรู เขาใจ อธิบาย ความรูในเนื้อหาตอไปนี้ไดอยางเชี่ยวชาญ ไดแก มนุษยสัมพันธ
การจูงใจในการทํางาน บรรยากาศในการทํางาน ขวัญและกําลังใจในการทํางาน การขจัดความขัดแยง และ
ความเครียดจากการทํางาน เปนตน
2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การมอบหมายใหศึกษาคนควาแบงกลุมศึกษา
ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุม และการศึกษาคนควาลําพังพรอมนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารยจะเปน
ผูใหขอเสนอแนะทั้งนี้เพื่อเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการประยุกต การคิดวิเคราะห สังเคราะห
สาระความรูที่เรียนไปสูสถานการณจริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาคนควา นําเสนอผลงานและอภิปรายรวมกัน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาสามารถนําทักษะที่เรียนรูมาตอยอด เชื่อมโยงเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมในการทํางานของ
บุคคลในอุตสาหกรรม
หนา 3 จาก 8 หนา

3.2 วิธีการสอน
เอื้ออํานวยใหนักศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมของคนในองคการอุตสาหกรรม โดยศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมอภิปรายกลุมโดยการใหขอเสนอจากอาจารยผูสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการประยุกต การคิดวิเคราะห สังเคราะห
สาระความรูที่เรียนไปสูสถานการณจริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาคนควา นําเสนอผลงานและอภิปรายรวมกัน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองทําหนาที่ในกระบวนการสื่อสารกับบุคลตางๆ ในองคการไดอยางดี ประยุกตใช
ความรูดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม ตลอดจน จะตองรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย และตรงตอเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมวิเคราะห ตัวอยางพฤติกรรมของคนงาน ตามกลักการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
- นําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาสามารถคิดคํานวณตัวเลขที่จําเปนตองใชในวิเคราะหวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการและการใชเทคโนโลยีอันเกี่ยวของกับ
เนื้อหาที่ศึกษา
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ และการใชจดหมายอิเล็คทรอนิกส
ในการติดตอสื่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเพื่อฝกฝนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหถูกตอง
- นําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
หนา 4 จาก 8 หนา

- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการอภิปรายกลุม และวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
แนะนํารายวิชา / มอบหมายงาน /
1
ทบทวนความรู
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จน. กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช
ชั่วโมง
3 ทดสอบความรูกอนเรียนและอธิบาย
รายละเอียดเอกสารแนวการสอน
และทดสอบความรูกอนเรียน
วิธีการศึกษาในดานจิตวิทยา
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
อุตสาหกรรม
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
งาน สภาพแวดลอม และ เครื่องลอ
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ในการทํางาน
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
วิศวกรรมดานมนุษย และมนุษยใน
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ระบบการทํางาน
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
บุคลากรในองคการ
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
การคัดเลือก และฝกอบรมใน
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
อุตสาหกรรม
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
สอบกลางภาค
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ภาวะผูนํา
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
พฤติกรรมกลุม
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
บรรยากาศในองคการ
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
แรงจูงใจ
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
ทัศนคติตองานและความพึงพอใจ
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
หนา 5 จาก 8 หนา

ผูสอน

12

ในงาน
มนุษยสัมพันธในการทํางาน

สัปดาห
หัวขอ / รายละเอียด
ที่
13 การบริหารความขัดแยง
14

การบริหารความเครียด

3

ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช

จน.
ชั่วโมง
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม
3 บรรยายตาม PowerPoint เ อกสาร
ประกอบการสอนและตอบขอซักถาม

ผูสอน

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู
1
2.3
สอบกลางภาค
3.3
สอบปลายภาค
2
1.1 – 1.3 วิเคราะหศึกษาคนควา การนําเสนอ
2.1 – 2.3 รายงาน
3.1 – 3.3 การทํางานกลุมและผลงาน
4.1 – 4.4 การอานและสรุปบทความ
5.1 – 5.4 การสงงานตามที่มอบหมาย
3
1.1 – 5.2 การเขาชั้นเรียน
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็น
การทําแบบทดสอบหลังการเรียนรู
และการทําแบบฝกหัด

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

สัปดาหที่ 7
จัดสอบนอกตาราง
ตลอดภาค
การศึกษา

20%
20%
45%

ตลอดภาค
การศึกษา

15%

หนา 6 จาก 8 หนา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
จิตวิทยาการอุตสาหกรรม เรียบเรียงโดย อาจารย ศุภมิตร บัวเสนาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- รายงานผลการศึกษาคนควาของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการณสอนของอาจารย
- ผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ระดมสมองจากคณาจารยในหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
หนา 7 จาก 8 หนา

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ
ตรวจรายงาน ขอสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย

หนา 8 จาก 8 หนา

