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รหัสวิชา 3663202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จิตวิทยาธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Psychology

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด

คานา
รายละเอียดรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ (Business Psychology) รหัสวิชา 3663202 เป็นการจัดทา
รายละเอียดประกอบรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในหมวดวิชา
เลือก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทัศนคติและค่านิยม การรับรู้ การจูงใจในการทางาน บุคลิกภาพกับการทางาน สุขภาพจิต
การจัดการความเครียด การปรับตัว การจั ดการความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การให้คาปรึกษา การตัดสินใจ
ในการทางาน การจัดการความขัดแย้งในการทางาน และการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติสาหรับการบริหารงานธุรกิจทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต สามารถแก้ไ ขปัญ หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทางาน และเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
ในการจัดทา มคอ.3 ได้คานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับ
คาอธิบายรายวิชา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

ผู้จัดทา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
25 กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3663202 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) จิตวิทยาธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Psychology
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาที่นาประยุกต์ใช้
ในการดาเนินงานในองค์การธุรกิจ
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1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
รวมถึงวิธีการจัดการกับปัญหาด้านพฤติกรรมของตนและผู้อื่นได้
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวในการทางานเข้ากับผู้อื่นได้
ภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานที่ต้องเผชิญกับ บุคคลที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนสามารถจัดการกับ
ความเครียด ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 มีการปรับกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้เรียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานในองค์การได้จริง
2.2 ปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีด้านจิตวิทยา ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ การจูงใจ การให้คาปรึกษา สุขภาพจิต
และการปรับตัว การตัดสินใจในการทางาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการ
จัดการความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
Psychology concepts, differences between individuals, personality, motivation,
consulting, mental health and adjustment, work decision, conflict management, change
management, colleagues relationship management
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย เพื่อ
ทบทวนให้มคี วามรู้ความ
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

5

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) ที่ห้องพักอาจารย์ประจาหลักสูตร
สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ อาจกาหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพี ยงในการดาเนิน ชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.2.4 บรรยาย อภิ ปราย และยกตั วอย่ างเกี่ ยวกั บ ประเด็ นทางจริ ยธรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การใช้
จิตวิทยาในการดาเนินงานขององค์การธุรกิจ เช่น การให้คาปรึกษา การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนด ความมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมในรายวิชา
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน

6

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.3 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทา ง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้น แนวคิดทฤษฎี ด้านจิตวิทยา และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมการทางานขององค์การธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เช่น ศึกษาการดาเนินงานขององค์การธุรกิจต่างๆ และวิเคราะห์ว่ามีการนาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานอย่างไร พร้อมนาเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3.2 ประเมินจากการงานที่มอบหมายและการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากการคาถามทบทวนท้ายบทเรียน การทดสอบย่อย และการสอบวัดผลความรู้
โดยการจัดทาข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมิน ข้อมู ลจากหลายแหล่ง ได้ด้ว ยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งาน
ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
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 3.1.3 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจาก
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ การสารวจข้อมูลปฐมภูมิ หรือจากแหล่งต่างๆ การจาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
ภายใต้สถานการณ์จาลองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.2.3 ฝึกความคิดสร้างสรรค์โดยการแสดงบทบาทสมมติที่สอดคล้องกับประเด็นเนื้อหา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ไ ด้รับมอบหมาย และการแสดง
บทบาทสมมติได้อย่างเหมาะสม
3.3.3 ประเมินจากการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้านปัญญาของ
นักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญ หา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็น กัลยาณมิตร ช่ว ยเหลือผู้อื่น และแสดงความรั บผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
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4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทาเป็นงานกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กาหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จาเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิจ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
1

2

แนะนาบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอนหนังสือเรียนและ
เกณฑ์การวัดผล
แนวคิดและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา
- ความหมายของจิตวิทยา
- แนวคิดและวิธีการศึกษาด้านจิตวิทยา
- สาขาวิชาทางจิตวิทยา
-ความสาคัญของจิตวิทยา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและวิธี
การศึกษาด้านจิตวิทยาได้โดยละเอียดซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างเข้าใจ
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจ
- ความหมาย เป้าหมาย ประโยชน์ และ
ความเป็นมาของจิตวิทยาธุรกิจ
- การใช้จิตวิทยาในการบริหารองค์การ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นการสอน และอธิ บ าย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลแนะนา
หนังสือเรียนและเว็บไซต์เพิ่มเติม
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
3. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(1)

(1)

ผู้สอน
ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

3

ในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
- ขอบเขตลักษณะงานของจิตวิทยาธุรกิจ
-การนากระบวนการวิจัยมาใช้
Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูล ในประเด็นที่สนใจ
เกี่ ย วกั บ การใช้ จิ ต วิ ท ยาในการบริ ห าร
องค์ การในการแข่ ง ขั นเชิ ง ธุร กิ จ และมี
การซั ก ถามผู้ ส อนในประเด็ น ต่ า งๆ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึ ง พฤติก รรมความสนใจ
ในการใฝ่รู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
- อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
- ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานและที่มี
พื้นฐานจากต่างวัฒนธรรม
-การประยุกต์จิตวิทยาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการทางาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน 273. บทความวิจัย
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 4. ฐานข้อมูลออนไลน์
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน 5. คาถามทบทวนท้าย
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
บทเรียน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนศึกษาการนาแนวคิดด้านจิตวิทยาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์การธุรกิจ
ต่างๆ แล้วนาเสนอในสัปดาห์ที่ 15
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายความรู้เกี่ยวกับความ 1. เอกสารประกอบการเรียน
แตกต่างระหว่างบุคคล อิทธิพ ลของพันธุกรรม วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ต่ อ ความแตกต่ า งระหว่ า ง 2. สื่อการสอน PowerPoint
บุคคล ปัจจัยความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ส่งผล 3. คาถามทบทวนท้าย
ต่อพฤติกรรมการทางาน
บทเรียน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

4

Learning Outcome
ผู้เรี ยนมี ความเข้า ใจได้ส าระการเรี ยนรู้
จากการเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและปั จจั ยความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ทัศนคติและค่านิยม
- ความหมายของทัศนคติ
- องค์ประกอบและแหล่งที่มาของทัศนคติ
- การวัดทัศนคติ
- การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
- ความหมายและความสาคัญของค่านิยม
- ค่านิยมในการทางาน
- การประยุกต์ค่านิยมในการทางาน
Learning Outcome
นักศึกษาศึกษาบทความวิจัยและอภิปราย
ถึงพฤติกรรมการทางานของบุคคลที่เป็น
ผลมาจากทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มในการ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

บุคคลและปั จจัยความแตกต่างระหว่างบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
3. ผู้สอนตอบคาถามโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตอบคาถาม ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและ
ตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ ฝึกคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลจากบทความวิจัยในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องแล้วนามาอภิปรายและซักถาม

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. บทความวิจัย
4. ฐานข้อมูลออนไลน์
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

5

6

ทางานร่ ว มกั บ ผู้ ส อนและเพื่ อ นร่ ว มชั้ น
เรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียนอย่างมีระบบ
การรับรู้
- ความหมายของการรับรู้
- กระบวนการรับรู้
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล
-การประยุกต์แนวคิดด้านการรับรู้
ในการทางาน
Learning Outcome
นักศึก ษาอธิบายได้ ถึงกระบวนการรับ รู้
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ของบุคคล
ได้ โดยการตั้ ง ค าถามและตอบค าถาม
แลกเปลี่ ย นกั น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาและ
ผู้ส อน ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ นถึ ง ความสนใจ
และสืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม
การจูงใจในการทางาน
- ความหมายและประเภทของการจูงใจ

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้เรียนด้วยกัน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้ 1. เอกสารประกอบการเรียน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

- กระบวนการของการจูงใจ
- ประสิทธิผลของการใช้สิ่งจูงใจ
- ทฤษฎีการจูงใจ
- การประยุกต์จิตวิทยาการจูงใจในการ
ทางาน
Learning Outcome
นักศึกษาวิเคราะห์ถึงประสิทธิผ ลในการ
ใช้สิ่งจูงใจต่างๆ ขององค์การธุรกิจ ได้ ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงผลของการแลกเปลี่ยน
แนวคิดที่เกิดจากการเรียนรู้

ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่ กาหนดแล้วนา
มาอภิปรายและซักถาม

วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. กรณีศึกษา
5. แบบทดสอบบุคลิกภาพ

7

บุคลิกภาพกับการทางาน
- ความหมายของบุคลิกภาพ
- ปัจจัยที่กาหนดบุคลิกภาพของบุคคล
- ทฤษฎีบุคลิกภาพและตัวแบบบุคลิกภาพ
5 ลักษณะ
- ลักษณะบุคลิกภาพที่ส่งต่อพฤติกรรม
การทางาน

3

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
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8

- บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึงลักษณะบุคลิกภาพที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการทางาน โดย
การยกตัวอย่างผ่านการนาเสนอหน้าชั้น
เรี ย น และซั ก ถามผู้ ส อนในประเด็ น ที่
สนใจ ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจ
และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน
มากยิ่งขึ้น
สุขภาพจิต
- ความหมายของสุขภาพจิต
- แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับ
การทางาน
- สภาพแวดล้อมในการทางานที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพจิต
- ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี
- การส่งเสริมสุขภาพจิต

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ 6. คาถามทบทวนท้าย
ผู้เรียนด้วยกัน
บทเรียน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยายเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ความหมาย และ แนวคิ ด ของสุ ข ภาพจิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับการทางาน
ลักษณะของบุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดีและ
การส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในการทางาน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และอภิปรายเกี่ยวกับ ลักษณะของ
บุคคลที่มีสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมสุขภาพจิต

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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9

Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจถึ ง
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต และลักษณะ
ของบุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับตนเอง
การจัดการความเครียด
- ความหมายของความเครียด
- สาเหตุและผลกระทบของความเครียด
- ความอดทนต่อความเครียด
- การบริหารความเครียด
Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความ
เครียด สาเหตุและผลกระทบของความ
เครี ย ด และสามารถจั ด การกั บ ความ
เครียดของตนได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ดีในการทางาน
3. ผู้เรียนซักถามประเด็นที่สนใจ โดยผู้สอนตอบ
ค าถามและให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการตอบ
คาถาม นักศึกษาทาแบบฝึกหัดและตอบคาถาม
ทบทวนท้ายบทเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี ก ารสอนแบบบรรยายเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ความหมายของความเครี ย ด สาเหตุ แ ละผล
กระทบของความเครียด ความอดทนต่ อ ความ
เครียด และการบริหารความเครี ยด โดยเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย และ
ผู้ ส อนตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู้ ใ ห้
ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. แบบทดสอบความเครียด
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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10

การปรับตัวในการทางาน
- ความหมายของการปรับตัว
- บุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปรับตัว
- กลไกการปรับตัว
- ลักษณะของบุคคลที่มีการปรับตัวได้ดี
- การปรับตัวต่อองค์การและวัฒนธรรม
ต่างชาติ
- การประยุกต์จิตวิทยาการปรับตัวใน
การทางาน
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึงบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิด
ปัญหาในการปรับตั ว และเสนอแนะวิ ธี
การปรับตั วในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่ ง
สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความเข้ าใจในเนื้อ หา
การเรียนมากยิ่งขึ้น

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เรียนทาแบบทดสอบความเครียดแล้วออกมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ในประเด็ น ที่ ก าหนดแล้ ว
นามาอภิปรายและซักถาม

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

11

การจัดการความสัมพันธ์กับผูร้ ่วมงาน
- มนุษยสัมพันธ์กับการดาเนินงานธุรกิจ
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
และบุคคลทั่วไป
- หลักธรรมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ร่วมงาน
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Learning Outcome
ผู้เรียนได้ส าระการเรียนรู้ จ ากการเรีย น
และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น
เกี่ ย วกั บ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับ
บัญชา บุคคลทั่วไป และหลักธรรมในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย
สัมพันธ์กับการดาเนินงานธุรกิจ การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้
บังคับบัญชา บุคคลทั่วไป และ หลักธรรมในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย
และผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนตอบ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายใน
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่กาหนดให้แล้ว
มาอภิปรายและนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
12

13

การให้คาปรึกษา
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ให้คาปรึกษา
- การให้คาปรึกษาในเชิงจิตวิทยา
- ลักษณะและบทบาทของผู้ให้คาปรึกษา
- ประโยชน์ของการให้คาปรึกษา
- รูปแบบการให้คาปรึกษา
- การประยุกต์หลักพุทธศาสนากับการ
ให้คาปรึกษา
Learning Outcome
ให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แสดงบทบาทสมมติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาบทเรียน ซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรม
การเรียนรู้
การตัดสินใจในการทางาน
- ความหมายของการตัดสินใจ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
- ประเภทของการตัดสินใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายเกี่ยวกับความหมาย
ของการตัดสินใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ประเภทของการตั ด สิ น ใจ กระบวนการและ

สอดคล้อง
กับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
สื่อการเรียนการสอน
(1) (2) (3)
1. เอกสารประกอบการเรียน
(4)
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. กรณีศึกษา
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint

(2) (3) (4)

ผู้สอน
ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

- กระบวนการและรูปแบบการตัดสินใจ
- เทคนิคการตัดสินใจโดยกลุ่ม
- จริยธรรมในการตัดสินใจ
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึง ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการ
ตัด สิ น ใจ เทคนิ ค การตั ด สิน ใจโดยกลุ่ ม
และจริย ธรรมในการตั ด สิน ใจ โดยการ
น าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น การยกตั ว อย่ า ง
และซักถามผู้สอนในประเด็นที่สนใจ
การจัดการความขัดแย้งในการทางาน
- ความหมายของความขัดแย้ง
- แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
- ประเภทของความขัดแย้ง
- สาเหตุและระดับของความขัดแย้ง
- กระบวนการของการเกิดความขัดแย้ง
- การจัดการความขัดแย้ง
Learning Outcome
ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน

รูปแบบของการตัด สิน ใจ เทคนิค การตั ดสิ นใจ
โดยกลุ่มและจริยธรรมในการตัดสินใจ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย
และผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนตอบ
3. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหาเรื่องแนวคิด
เกี่ยวกับความขัดแย้ง ประเภทของความขัดแย้ง
สาเหตุและระดับของความขัดแย้ง กระบวนการ
ของการเกิ ด ความขั ด แย้ ง การจั ด การความ
ขัดแย้ง
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย
และผู้สอนตั้งคาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนตอบ

14

3

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

(1) (2) (3)
(4)

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด

3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
ความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม และในชั้ น เรี ย น
เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง และ
กระบวนการการจัดการกับความขัดแย้ง
ซึ่งจะสะท้อนถึงการเรียนรู้ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการเรียนรู้แบบฝึกวิเคราะห์เป็นระบบ

15

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- แรงผลักดันในการเปลี่ยนแปลง
- ตัวแบบของการเปลี่ยนแปลง
- สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
-การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Learning Outcome
ให้นักศึกษาค้นหาบทความวิจัยที่เกี่ยวกับ
การตั ดสิน ใจในการทางานทางในธุรกิ จ
นามาฝึกวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา แล้วนาเสนอ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการเรียนรู้แบบฝึกวิเคราะห์เป็นระบบ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
3. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
4. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนซักถามในประเด็นที่ส งสัย และผู้สอนตั้ง
คาถามเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตอบ
2. วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมอภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ และฝึกคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา
แล้ ว แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ผู้ ส อนหรื อ
ผู้เรียนด้วยกัน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้ เ รี ย นค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ในประเด็ น ที่ ก าหนดแล้ ว

สื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียน
วิชาจิตวิทยาธุรกิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ฐานข้อมูลออนไลน์
4. บทความวิจัย
5. คาถามทบทวนท้าย
บทเรียน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

(2) (3) (4)

ผู้สอน

ผศ.สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

นามาอภิปรายและซักถาม
4. ให้ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาการนาแนวคิด
ด้านจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของ
องค์การธุรกิจต่างๆ

22

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย

1.1.1

2. แบบฝึกหัด/
ทดสอบย่อย/งานที่
ได้รับมอบหมาย

1.1.1, 2.1.1,
2.2.2, 2.1.3,
3.1.2, 3.1.4,
4.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมิน
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง าน ตามก าหน ดร ะ ยะ เว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง าน ตามก าหน ดร ะ ยะ เว ลา ที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ประ เมิ น จาก พฤติ ก รร มใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

20%

สัปดาห์
ที่ประเมิน
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

1-15

15%

1-15

15%

กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การท างานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
6. ประเมินจากการทดสอบย่อย
3.การวิเคราะห์
กรณีศึกษา

1.1.1, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3,
3.1.2, 3.1.4,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

4. รายงานและการ
นาเสนองาน

1.1.1, 2.1.1,
2.1.2, 3.1.4,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมิ น จากการส่ ง งานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากการวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
1. ประเมิ น จากการส่ ง งานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากรายงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นา
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
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กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 3.1.2,

5. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์
ที่ประเมิน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

16

40%

3.1.4

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร. (2561). เอกสารประกอบกอบการเรียนรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ขององค์การธุรกิจต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กานดา จันทร์แย้ม. (2556). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2557). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Cantore, S., & Passmore, J. (2012). Top business psychology models: 50 transforming
ideas for leaders, consultants and coaches. London: Kogan Page.
McKenna, E. (2012). Business psychology and organizational behavior (5th ed.).
New York: Psychology.
Riggio, R. E., & Porter, L. W. (2013). Introduction to industrial/organizational psychology (6th ed.). Boston: Pearson.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์สอน การร่วมสอนของผู้สอน การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ.5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุทธ์ การสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้ องกับธรรมชาติ ของผู้เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
- นาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจากระบบการประเมินเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (e-assessment) มาปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
- การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และ
การให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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