รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511302 ชื่อรายวิชา จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา (Morality of Psychologist)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ. สฤษดิ์ ศรีโยธิน
อาจารยผูสอน :
อ. สฤษดิ์ ศรีโยธิน (ตอนเรียน A1)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 57 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
5 ธันวาคม 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยาที่พึงกระทําอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 มีความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน และมีความเขาใจในกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของนักจิตวิทยา
1.3 สามารถวิเคราะหกรณีปญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา แนวทางในการปองกันปญหา
ทางจริยธรรม รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรณบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา จากองคความรูที่
มอบใหอยางบูรณาการ
2.2 จั ดประสบการณทํ ากิ จกรรมพัฒ นาจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิท ยา เพื่อ เปนการจุดประกายแห ง
คุณธรรมประจําใจนักศึกษาใหมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพ เพื่อจะนําไปสูการบูรณาการไดกับกับการ
ทํางานและการใชชีวิตอยางมีคุณธรรม
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษากฎหมายที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การปฏิบัติง านดานวิชาชีพจิตวิท ยา สิท ธิมนุษยชน จรรยาบรรณของ
นัก จิตวิท ยา วิ เ คราะห ก รณี ป ญ หาเกี่ยวกั บ จริยธรรมในวิชาชีพ จิตวิท ยา แนวทางในการปอ งกันปญ หาทาง
จริยธรรม รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
A study of law that involved psychologist as a professional, human right, ethics of
psychologist, an problem analysis of morality for psychologist, an approach prevention in
morality problem, including a supporting and development in morality for psychologist.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความตองการ
ของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง (2) ชั่วโมง และ
ประกาศใหผเู รียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail ดวย โดยบอก
หมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอ ื่น เขาใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดีได
2) มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
3) มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน
2. ความรู
1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานวิทยาการจัดการ
2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการจัดการ ทั้งทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ รวมทั้งมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
4) มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุม
และการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณธุรกิจ
3. ทักษะทางปญญา
1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง มีความคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตาม
สถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
2) สามารถประยุกตความรูท างการจัดการและดานอื่นทีส่ ัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและ
ประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3) มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
4) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในองคกร
3
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจใน
การกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
2) สามารถแสดงความคิดริเริม่ และความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และความคิดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมีทักษะ
การแกปญ
 หากลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุม
บุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลในองคกรและขอมูลอื่น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสือ่ สารที่เหมาะสมมาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หัวขอ/รายละเอียด
หที่
1 แนะนํารายวิชา ชี้แจงแนวการสอน
จริยธรรมกับบทบาทหนาที่นกั จิตวิทยา

2

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
3 1.ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3. การแสดงบทบาทสมมุติ
4. แบบฝกหัด
กฎหมายและข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ 3 1. ชี้แจงวัตถุประสงค
นักจิตวิทยา
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4. แบบฝกหัด

ผูสอน
อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์
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3

หลักสิทธิมนุษยชนกับงานของนักจิตวิทยา

3

4

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
: แบบทดสอบ

3

5

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
: การใหคําปรึกษา

3

6

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
: การทดลอง

3

7

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
: การวิจัย

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4. การคนควารายงานและ
การแสดงบทบาทสมมุติ
1.ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4.แบบฝกหัดและการแสดง
บทบาทสมมุติ
1.ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4.แบบฝกหัดและการแสดง
บทบาทสมมุติ
1.ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4.แบบฝกหัดและการแสดง
บทบาทสมมุติ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์
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8

จรรยาบรรณในวิชาชีพนักจิตวิทยา
: การประเมินบุคคล

3

9

ปญหาจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา
- ทดสอบยอย

3

10

วิเคราะหกรณีปญ
 หาเกี่ยวกับจริยธรรมใน
วิชาชีพจิตวิทยา

11

การสังเคราะหแนวทางปองกันปญหาทาง
จริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา

12

การพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา

3

4.แบบฝกหัดและการแสดง
บทบาทสมมุติ
1.ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
4.แบบฝกหัดและการแสดง
บทบาทสมมุติ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
4. นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
4. นั ก ศึ ก ษ า อ ภิ ป ร า ย
ประเด็นสําคัญ
5. มอบหมายรายงาน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
4. นั ก ศึ ก ษ า อ ภิ ป ร า ย
ประเด็นสําคัญ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. นักศึกษาอภิปราย
ประเด็นสําคัญ

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

แบบทดสอบ
ถูกผิดและ
แบบทดสอบ
อัตนัย
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ศาสนาประยุกตสําหรับนักจิตวิทยา

3

14

จริ ย ศาสตร กั บ จรรณยาบรรณสํ า หรั บ
นักจิตวิทยา

3

15

ทิศทางจรรยยาบรรณสําหรับนักจิตวิทยา
ในศตวรรษที่ 21
นําเสนอรายงานกลุม

3

16

สอบปลายภาค

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
4. นักศึกษาอภิปราย
ประเด็นสําคัญ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
และขอบเขตของเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. ศึกษากรณีตัวอยาง
4. การแสดงบทบาทสมมุติ
1. ชี้แจงวัตถุประสงค
ขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหา
3. เสนอรายงานกรณีศึกษา
4. นักศึกษาอภิปราย
ประเด็นสําคัญ

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

อ. สฤษดิ์

แบบทดสอบ
อัตนัย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.3,2.1, 2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,

รายงานและการ

3.3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,

นําเสนอหนาชั้นเรียน

ของการ
ประเมินผล
20 %

9

20%

เรียน

ทุกสัปดาห

25%

การสังเกตพฤติกรรม

ทุกสัปดาห

10 %

2.1,2.2, 3.1, 3.2, 3.3

3

1.3, 1.4, 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,

วิเคราะหกรณีศึกษา

4.1,4.2,4.3,5.2,5.3

และนําเสนอหนาชั้น

1.1,1.2,1.3, 1.4,

ที่ประเมิน

สัดสวน

15

2

4

สัปดาห

ทดสอบยอย

7
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5

2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,

และผลการทําแบบฝก

4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3

ปฏิบัติระหวางเรียน

3.1, 3.2, 5.3

สอบปลายภาค

16

25%

เพื่อใหรักษามาตรฐานของรายวิชา คณะผูสอนมีการประชุมพิจารณาขอสอบที่ใชวัดประเมินสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกครั้ง และประชุมเพื่อพิจารณาการใหลําดับขั้นของนักศึกษาในแตละภาค
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2557). จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ. จริยศาสตร์. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏสวนดุสติ . 2554
แสงทอง ธีระทองคํา และ ไสว นรสาร. (2556). กฎหมายสําหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
อารี เพชรผุด. (2530). จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ.
เอกสารประประชุมวิชาการ (2548). การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.
Frank J. Landy and Jeffrey M. Conte. (2007). Work in 21st Century: An Introduction to
Industrial and Organizational Psychology. (2nd ed). Oxford: Blackwell Publishing.
Michel G. Aamodt. (2007). Industrial/Organizational Psychology An Applied Approach.
California : Thomson Learning.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเ รียน
1.2 แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.2 แบบฝกปฏิบัติ รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
8
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2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการประเมินอาจารยผสู อน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยสรางองคความรู
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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