ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

รายละเอียดของรายวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511703 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบือ้ งตน
(Introduction to Organizational Psychology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เปนวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยปทุมพร โพธิ์กาศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
5 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความหมายและจุดมุงหมายของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการเบื้องตนได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูในพฤติกรรมของบุคคลและหลักการที่จะนําไปใชในองคการ
อุตสาหกรรม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่นํามาใชในองคการอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของ
บุคคลในองคการวิธีการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่ใชศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการทํางาน
ของบุคลากรโดยเฉพาะกระบวนการคิด การเขาใจ การเกิดความรูสึกและอารมณของผูปฏิบิตงานใน
สวนตาง ๆ ภายในองคการ นําผลมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 48 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคลและใน
กรณีที่มเี หตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง 90
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาการใหคําปรึกษาผานทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา
- อาจารยผูสอนจัดเวลาการใหคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความ
ตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1. ความตระหนักถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซือ่ สัตยและมีวินัยในตนเอง
1.1.2. มีการปฏิบัติตนที่ดเี มื่ออยูร วมกับผูอื่นในสังคม มีการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ผูอื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของคนอื่น
1.1.3. มีการเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ และ คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1. การบรรยายเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และวินัยในตนเองใหกับ
นักศึกษา รวมทั้งอธิบายถึงขอควรตระหนักในเรือ่ งของการกฎระเบียบและเคารพสิทธิของผูอ ื่น
1.2.2. การอภิปราย โดยมีการเปดโอกาสใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นใน
ประเด็น ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม รวมทั้งจรรณยาบรรณของวิชาชีพของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานใน
อุตสาหกรรมและองคการ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยดูจาก
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2. ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมการอภิปราย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
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2.1.1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่นํามาใชในองคการอุตสาหกรรม และพฤติกรรม
ของบุคคลในองคการ
2.1.2. มีความรูถึงวิธีการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการที่ใชศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการทํางาน
ของบุคลากร
2.2 วิธีการสอน
2.2.1. การบรรยายเนื้อหาในรายวิชา รวมถึงการถาม ตอบในชั้นเรียน
2.2.2. การอภิปรายกลุม โดยอาจารยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.2.3. การมอบหมายกิจกรรมการทํางานกลุม ใหกลุม ไดมีการคนควา คิดวิเคราะหและรวมกัน
ทํางาน มีการนําเสนอรายงาน
2.2.4. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือ
คนควาผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1. ประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.2. ประเมินจากการสังเกตการณการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2.3.3. ประเมินผล การนําเสนอผลงานรายงาน หรืองานตามที่มอบหมาย
รายบุคคลและรายกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1. ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถในวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลในองคการ
3.1.2. มีความสามารถและรูจักวิธีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมและองคการ
3.1.3. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูเพื่อใชในการทํางานในอนาคต
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนเนือ้ หาโดยการบรรยายเนื้อหา และฝกทักษะในดานตางๆ พรอมกับใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นทั้งรายกลุม และรายบุคคล
3.2.2. การอภิปราย รวมกันในชั้นเรียน พรอมทั้งรวมกันวิเคราะหปญหาตาง ๆ ในงานบริการและ
วิธีการแกไขปญหาดังกลาว
3.2.3. การมอบหมายใหผูเรียนไดมีการคนควาขอมูลตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหนังสือหรือคนควา
ผานทางเครือขายคอมพิวเตอร (อินเตอรเน็ต)
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบ โดยใชขอสอบที่วัดทักษะดานการใชปญ
 ญาในการคิดวิเคราะห
3.3.2. ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอผลงานของนักศึกษา
3.3.3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปราย ตอบขอซักถาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1. มีพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
3
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4.1.2. พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของ
ความเปนผูนํา ผูตามในการทํางานเปนทีม
4.1.3. มีความสามารถในการปรับตัวและสามารถอยูร วมกับผูอื่นได
4.2 วิธีการสอน
4.2.1. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมอบหมายงานในการจัดเรียนการ
สอน
4.2.2. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทํางานและแลกเปลี่ยนบทบาทในการทํางานรวมกัน
4.2.3. บรรยายและใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวและการอยูร วมกับผูอื่นใน
สังคม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการสงงาน รายงาน ความเรียบรอยครบถวนของงาน และการนําเสนอ
ผลงาน รายบุคคลและรายกลุม
4.3.2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3. การสังเกตการณรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1. พัฒนาทักษะในการสือ่ สาร การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอใน
ชั้นเรียน
5.1.2. พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและ
แหลงขอมูลตางๆ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานใหนกั ศึกษาทําเพื่อพัฒนาทักษะดานตางๆของนักศึกษาและใหนกั ศึกษา
คนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และทํารายงานเพือ่ นําเสนอดวยวิธีการและ
เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
5.2.2. การสอนดวยการบรรยายในชั้นเรียนและใหมีการฝกปฏิบัติ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินจากงาน รายงาน วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ
5.3.2. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน และผลการประเมินการฝกปฏิบัติในชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงรายละเอียดวิชา
ดังนี้
1. คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญของรายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช
1. แจกเอกสารแผนการสอน
2. การบรรยายเกี่ยวกับ
หนาที่ ความรับผิดชอบ
ความซื่อสัตย และวินัย

ผูสอน
อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ
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2

จุดมุงหมายและ
วัตถุประสงครายวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการเบื้องตน
2. การจัดการเรียนการ
สอน การวัด การ
ประเมินผล การเก็บ
คะแนน การสอบ
3. การประเมินเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ
ทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การประเมินพฤติกรรม
การวินัย และพฤติกรรม
การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
วิวัฒนาการของจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ

รวมทั้งอธิบายถึงขอควร
ตระหนักในเรือ่ งของการ
เคารพกฎระเบียบ และ
เคารพสิทธิของผูอื่น
3. การอภิปราย โดยให
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
รวมทั้งจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ
4. บรรยายสรุป รวมทัง้ ตอบ
ขอซักถาม

3

3

ความแตกตางระหวาง
บุคคลในการทํางาน ดาน
ความฉลาด ลักษณะทาง
กาย ดานบุคลิกภาพและ
พัฒนาการทางปญญา

3

4

การรับรูก ับพฤติกรรมใน
การทํางาน

3

1. บรรยาย
อาจารยปทุมพร
2 . แ บ ง ก ลุ ม ศึ ก ษ า
โพธิ์กาศ
วิ วั ฒ นาการของจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรมและองคการ
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
อาจารยปทุมพร
2. แบ ง กลุ ม ศึ ก ษาความ
โพธิ์กาศ
แตกตางระหวางบุคคล
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุ ป ผล การอภิ ป รา ย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
อาจารยปทุมพร
2 . ช ม วิ ดี ทั ศ น เ กี่ ย ว กั บ
โพธิ์กาศ
5
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5

การเรียนรูก ับพฤติกรรม
การทํางาน

3

6

สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
- ดานกายภาพ

3

7

สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
- ดานเวลา
- ดานจิตใจ

3

คานิยมและเจตคติในการ
ทํางาน

3

10

ธรรมชาติขององคการ
- ความหมายและ
เปาหมาย

3

11

ธรรมชาติขององคการ
วิ ธี ก ารและการ

3

8
9

การศึกษาการรับรูพฤติกรรม
3. แบงกลุม วิเคราะหและหา
ขอสรุปรวมกัน
1. บรรยาย
2 . ช ม วิ ดี ทั ศ น เ กี่ ย ว กั บ
การศึกษาการเรียนรู
3. แบงกลุมวิเคราะหและหา
ขอสรุปรวมกัน
1. บรรยาย
2 . แ บ ง ก ลุ ม วิ เ ค ร า ะ ห
สภาพแวดลอมในการทํางาน
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
2 . แ บ ง ก ลุ ม วิ เ ค ร า ะ ห
สภาพแวดลอมในการทํางาน
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุ ป ผล การอภิ ป รา ย
ซักถามขอสงสัย
สอบกลางภาค
1. บรรยาย
2. แบ ง กลุ ม ศึ ก ษาค า นิ ย ม
ขององคการ
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
1. บรรยาย
2. แบ งกลุ มศึ กษาธรรมชาติ
ขององคการ
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุ ป ผล การอภิ ป รา ย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
2. แบ งกลุ มศึ กษาธรรมชาติ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ
6

มคอ. 3
กําหนดเวลา

12

ทฤษฎีองคการ

3

13

ทีมงาน
- ความหมายและ
ความสําคัญ
- ความขัดแยงภายในกลุม

3

14

ทีมงาน
- กลุมสามัคคี
- การคลอยตามกลุม

3

15

นักศึกษานําเสนอกิจกรรม
กลุม

3

16
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
ที่
1.
1. คุณธรรม จริยธรรม
การทํา 2. ความรู

ขององคการ
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
2. แบ ง กลุ ม ศึ ก ษาทฤษฎี
องคการ
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
2. แบงกลุมศึกษาทีมงาน
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุปผลการอภิปราย
ซักถามขอสงสัย
1. บรรยาย
2. แ บ ง ก ลุ มศึ ก ษา เ รื่ อ ง
ทีมงาน
3. อภิป รายและนําเสนอผล
การศึกษา
4. สรุ ป ผล การอภิ ป รา ย
ซักถามขอสงสัย
1. ใหนักศึกษานําเสนอ
รายงานที่อาจารยมอบหมาย
ใหไปคนควา
2. นักศึกษารวมกันอภิปราย
และใหสรุปรวมกัน
3. อาจารยใหขอเสนอแนะ
สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน
1. สังเกตพฤติกรรมการเขา
เรียน ความมีวินัย ความ

สัปดาหที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

อาจารยปทุมพร
โพธิ์กาศ

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

7
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กิจกรรม 3. ทักษะทางปญญา
กลุมใน 4. ทักษะความสัมพันธ
ชั้นเรียน ระหวางบุคคลความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห
การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบและตรงเวลา
2. สังเกตจากการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและทํากิจกรรม
ตางๆ ในชั้นเรียน
3. ประเมินจากงาน รายงาน
วิธีการนําเสนอ และรูปแบบใน
การนําเสนอ

2.
การ
ทดสอบ
กลาง
ภาค
3.
การสอบ
ปลาย
ภาค

2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา

1. ประเมินจากการทดสอบ
กลางภาค

สัปดาหที่
8

30%

2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา

1. ประเมินจากการทดสอบ
ปลายภาค

สัปดาหที่
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สิริอร วิชชาวุธ. (2544). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
นพดล เวชสวัสดิ์. (2548). บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
http://www.psychology.com.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
ขอเสนอแนะผาน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารยผสู อนจัดทําขึน้ เพื่อเปนชองทางหนึง่ ในการเรียนการสอนและ
สื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
8
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3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
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