รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511704
จิตวิทยาการสื่อสารในองคการ
Psychological of Communication in Organization
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน อาจารยปทุมพร โพธิ์กาศ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูในดานความหมาย ความสําคัญ ประเภท ของการสื่อสารในองคการพรอม
ทั้งตัวอยางการประยุกตใช ตลอดจนขจัดปญหาทีเ่ กิดจากการสื่อสารในองคการ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูพื้นฐานในการสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยผูเรียนสามารถปรับปรุงการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เชน การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุมและองคการ การสื่อสารกับ
มวลชนและการประชาสัมพันธ รวมถึงการแกไขปญหาเรื่องขาวลือ และการสื่อสารภาษาทาทาง เปนตน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองคการ ดวยการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางบุคคลและกลุม บุคคล ความพึง พอใจในงานและการสรางความผูก พันต อองค ก าร รวมทั้ งการ
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ประยุกตความรูทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารในองคการ ไดแก หลักจิตวิทยา
ที่ประยุกตใชในการประชาสัมพันธ การบริหารจัดการกับขาวลือ ศิลปะและหลักการบริหารจัดการในการ
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ และ การสื่ อ สารเพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการชั ก จู ง และโน ม น า วใจที่ มี
ประสิทธิภาพตอการทํางาน การเรียนรูพฤติกรรมของมนุษยดานภาษา และ การวิเคราะหภาษาทาทางของ
บุคคล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย / การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมีเหตุ
จําเปน

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการของนักศึกษา ทุกวัน
อังคารเวลา 13.00 – 16.00 น. ตลอดภาคการศึกษา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
เพื่อใหนกั ศึกษาตระหนักและคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ และบุคคล ในกระบวนการสือ่
ความหมายภายในองคการ ทัง้ ในแงของการเปนผูส งสารและผูรบั สาร อีกทัง้ ตองระมัดระวังอยางยิ่งในการสง
ขาวสารขอมูล ใหอยูภายใตกรอบคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของสังคม
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย โดยใช PowerPoint และเอกสารประกอบการสอน
- แบง กลุม กําหนดหัวขอ การศึก ษาโดยลําพั ง ในเรื่อ งการสื่ อสารในองค ก าร เพื่อ อภิป ราย
รวมกันเปนกลุม และวิเคราะหละครหรือภาพยนตเพื่อวิเคราะหการสื่อสารเทียบเคียงกับทฤษฎี
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การสงงานที่ไดรบั
มอบหมาย
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- ผลงานของนักศึกษาในการฝกทักษะและทดสอบยอย รวมถึงการจัดทําเปนรายงานนําเสนอ
ในชั้นเรียน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุมพฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การ
สงงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษาจะตองรู เขาใจ อธิบาย ความรูในเนื้อหาอยางเชี่ยวชาญ ในการสื่อสารแบบตาง ๆ ไดแก
การสื่อ สารภายในตั วเอง การสื่อ สารระหว างบุคคล การสื่ อสารกับ มวลชนและการประชาสัม พันธ การ
สื่อสารทางสื่อสารดวยโทรศัพท อุปสรรคในการสื่อสารและการใชภาษาทาทางในการสื่อสาร เปนตน
2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การมอบหมายใหศึกษาคนควาแบงกลุมศึกษา
ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุม และการศึกษาคนควาลําพังพรอมนําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารยจะเปน
ผูใหขอเสนอแนะทั้งนีเ้ พื่อเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาคดวยขอสอบที่เนนการประยุกต การคิดวิเคราะห
สังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาคนควา นําเสนอผลงานและอภิปรายรวมกัน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
นักศึกษาสามารถนําทักษะทีเ่ รียนรูมาตอยอด เชื่อมโยงเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลในการสื่อ
ความหมาย
3.2 วิธีการสอน
เอื้ออํานวยใหนักศึกษาวิเคราะหแบบแผนการสื่อสารของบุคคลในองคการ โดยศึกษาจาก
ตัวอยางการสื่อสารในรูปแบบตางๆ พรอมอภิปรายกลุมโดยการใหขอเสนอจากอาจารยผสู อน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการประยุกต การคิดวิเคราะห
สังเคราะหสาระความรูทเี่ รียนไปสูส ถานการณจริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาคนควา นําเสนอผลงานและอภิปรายรวมกัน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
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นักศึกษาตองทําหนาที่ในกระบวนการสื่อสารไดอยางดี ไมวาจะการสื่อสารรูปแบบใดก็ตาม โดย
ตองเขาใจพื้นฐานทางจิตวิทยา ตลอดจน จะตองรับผิดชอบตองานที่มอบหมาย และตรงตอเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมวิเคราะหตัวอยางการสื่อสารในองคการตามกลักการทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม และนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเองประเมินจากรายงานที่นําเสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาสามารถนําความรูม าประยุกตเขากับการสือ่ สารกับบุคคลอื่น เพื่อประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใชจดหมายอิเล็คทรอนิกส เปนตน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวของและการใชจดหมาย
อิเล็คทรอนิกสในการติดตอสื่อสารกับผูเรียนนอกเวลาเพื่อฝกฝนการใชเทคโนโลยีการสื่อสารใหถูกตอง
- นําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการอภิปรายกลุม และวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ที่
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
1
แนะนํารายวิชา / มอบหมายงาน /
3
1. อธิบายและการ
อ.ปทุมพร
ทบทวนความรู
ยกตัวอยางประกอบ
โพธิ์กาศ
2
ความหมาย รูปแบบ กระบวนการ
3
1. บรรยายโดยใช
อ.ปทุมพร
และประเภทของการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ โพธิ์กาศ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร และการ
3
1. บรรยายและกิจกรรม
อ.ปทุมพร
4
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เรียนรูของมนุษยดานภาษา

4

ขาวลือและการจัดการกับขาวลือ
ปญหาและอุปสรรคในการสือ่ สาร

3

5

การสือ่ สารกับตัวเอง (Intra
communication)

3

6

การสือ่ สารระหวางบุคคล
(Interpersonal
Communication)

3

7

การสือ่ สารกับกลุม และมวลชน
( Group/Mass Communication)

3

8

การสือ่ สารดวยการใชโทรศัพท
( Telephone Using Technique )

3

9

สอบกลางภาคเรียน

3

10

หลักจิตวิทยาเพื่อการประยุกตใชใน
งานประชาสัมพันธ

3

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11 ศิลปะและการบริหารจัดการในการ
ประชุมอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมสัมพันธพรอมสรุป
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. บรรยายและกิจกรรม
กลุมสัมพันธพรอมสรุป
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. บรรยายและกิจกรรม
กลุมสัมพันธพรอมสรุป
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. บรรยายและฝกปฏิบัติ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. บรรยายและฝกปฏิบัติ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
1. จัดสอบกลางภาค
โดย อ.ผูสอนจัดสอบเอง

1. บรรยายและฝกปฏิบัติ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ
จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
1. บรรยายและฝกปฏิบัติ
2. การยกตัวอยางประกอบ
3. การถาม-ตอบ

โพธิ์กาศ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
ผูสอน
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
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12

การวิเคราะหภาษาทาทางและอวัจน
ภาษาในการสื่อสาร

3

13

การใชการสื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจ
และการโนมนาวใจ

3

14

การใชการสื่อสารเพื่อสรางความพึง
พอใจและความผูกพันตอองคการ

3

15

ประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสารในองคการและ
การประยุกตความรูท างจิตวิทยามา
เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการสื่อสารใน
องคการ
สอบปลายภาคเรียน

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู
1
2.3
สอบกลางภาคเรียน
3.3
สอบปลายภาคเรียน
2
1.1 – 1.3 การวิเคราะห การศึกษาคนควา
2.1 – 2.3 การนําเสนอ รายงาน
3.1 – 3.3 การทํางานกลุม และผลงาน
4.1 – 4.3 การอานและสรุปบทความ
5.1 – 5.3 การสงงานตามที่มอบหมาย
3
1.1– 1.3 การเขาชั้นเรียน
2.1 – 2.3 การมีสวนรวม
3.1 – 3.3 การอภิปราย
4.1 – 4.3 การเสนอความคิดเห็น

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

บรรยายและฝกปฏิบัติ
การยกตัวอยางประกอบ
การถาม-ตอบ
บรรยายและฝกปฏิบัติ
การยกตัวอยางประกอบ
การถาม-ตอบ
บรรยายและฝกปฏิบัติ
การยกตัวอยางประกอบ
การถาม-ตอบ
บรรยายโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การสื่อสาร 2 ทาง
3. การถาม-ตอบ
4. ฝกปฏิบัติ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

จัดสอบปลายภาคเรียน
โดย อ.ผูสอนจัดสอบเอง

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ
อ.ปทุมพร
โพธิ์กาศ

สัปดาหที่
ประเมิน
9
จัดสอบนอกตาราง

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
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5.1 – 5.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือประกอบเรียนวิชาจิตวิทยาการสื่อสารในองคการ รวบรวมเรียบเรียงโดย อ. ปทุมพร โพธิ์กาศ
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1) ตอพันธ มาริษพงศ. ภาษากาย. กรุงเทพมหานคร : ณ ดา สํานักพิมพในเครือยิบซี กรุป
จํากัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554
2) วรวรรธน ศรียาภัย. การจัดประชุมและฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร :
เดอะ บุกส พลัส พับลิชชิง, 2554.
3) หลุย จําปาเทศ. จิตวิทยาสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533
4) อารี เพชรผุด. มนุษยสัมพันธในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2553
และ เว็บไซดทเี่ กี่ยวของกับเนือ้ หารายวิชาจิตวิทยาการสื่อสารในองคการ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความ
คิดเห็นของนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา
- รายงานผลการศึกษาคนควาของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการณสอนของอาจารย
- ผลประเมินการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ
ตรวจรายงาน ขอสอบ การใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตาม
ขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั ปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย
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