รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
และองคการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2514902
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
(Individual Study in Industrial and Organization Psychology)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเนื้อหา
บังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2556 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
31 พฤษหัสบดี 2556 (เทเวศร)

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางดานจิตวิทยา
2. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาวิจัยดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถดําเนินการศึกษาคนควาโดยใชสื่อหรือเทคโนโลยีตางๆในการคนควา
ขอมูลและดําเนินการวิจัยในดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไมมี
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหัวขอที่สนใจหรือไดรับคําแนะนําจากผูส อนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหรรม โครงการตาง ๆ และ
ผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวเขม ดําเนินการศึกษาคนควาภายใตการปรึกษาแนะแนวของผูสอน นําระเบียบวิธีวิจัยมา
ใชศึกษา เนนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณเปน
รายบุคคล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
นักศึกษาดําเนินการ
ศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา
1 คน / หัวขอการวิจัย
45 ชั่วโมง / สัปดาห

ตามความตองการของ
นักศึกษาและในกรณีมี
เหตุจําเปน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
นักศึกษาฝกปฏิบัติการ
ดําเนินการวิจัย ไมต่ํา
กวา 2 ชั่วโมง / สัปดาห

การศึกษาดวยตนเอง
นักศึกษาดําเนินศึกษา
คนควาดวยตนเองตาม
อัธยาศัย

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
พัฒนาผูเ รียนใหมีความฉลาดทางคุณธรรม (MQ.) ความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองรวมถึงการเคารพในสิทธิของผูอื่น มีความซื่อสัตยในหนาที่ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
ตางๆ ไดโดยสันติวิธี
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
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1.2 วิธีการสอน
- ศึกษาคนควาดวยตนเองในประเด็นทีส่ นใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของวิชา
- บรรยายใหความรูเ กี่ยวกับขอควรปฏิบัติในดําเนินการศึกษาวิจัย
1.3 วิธีการประเมินผล
- ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลาในการนัดหมาย และการสงงานตามที่ไดรบั
มอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่นํามาทํารายงานการวิจัยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินจากความพยายามในการศึกษาคนควา เพื่อการนําเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย
และประเมินจากการสอบระหวางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธวิจัยทางสังคมศาสตร ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ตั้งแต การหาปญหา
ในการวิจัย จุดมุง หมาย ประโยชนในการศึกษา การกําหนดขอบเขตในการวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย
นิยามศัพท การสืบคนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ รูปแบบและวิธีการดําเนินการวิจัย เครือ่ งมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิตที่ใชในการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลการวิจัย
2.2 วิธีการสอน
จัดกลุมนักศึกษาในสัดสวน นักศึกษา 18 คน / อาจารยทปี่ รึกษา โดยนักศึกษานําเสนอหัวขอ
งานวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจ และดําเนินการจัดการศึกษาวิจัยใน 1 ภาคการศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากการสอบปองกันเคาโครงงานวิจัย (บทที่ 1 -3 ) และการสอบรูปเลมรายงาน
การวิจัย (บทที่ 1-5)
- ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ การวิเคราะห สังเคราะหและนําผลที่ไดไปใชใหเกิด
ประโยชนกบั ตนเองและสังคม
3.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
- การวิเคราะหและการสังเคราะห ในการประเมินผลและการอภิปรายผลการวิจัยที่ศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากผลงานการศึกษา คนควา และนําเสนอผลงาน
- พฤติกรรมการปรึกษา และการสงงานตามที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
3
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-

การประเมินจากการสอบ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางผูเ รียนดวยกันและกับอาจารยทปี่ รึกษา
งานวิจัย
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งทีเ่ รียนอยางกวางขวาง
- สอนใหนักศึกษารูจกั การรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝกการทํางานและการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการปฏิบัติงาน
- ประเมินจากรูปเลมรายงานการวิจัย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสือ่ สาร การพูด การฟง การเขียน นําเสนอผานรายงานการวิจัยใน
หัวขอที่นักศึกษาสนใจ
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะหขอมูล
- พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและแหลงขอมูลตางๆ
- พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสือ่ สาร เชนการสงงานทาง e-mail
- ทักษะการนําเสนอรายงานโดยใชเครื่องมือและรูปแบบทีเ่ หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ และจัดทํา
รายงานการวิจัยดวยวิธีการและเครื่องมือทีเ่ หมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานการวิจัย วิธีการนําเสนอ และรูปแบบในการนําเสนอ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1

กลาวนําเนื้อหาและ
ขอบเขตของเนื้อหาวิชา

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1. ชี้แจงรายละเอียดวิชา
การจัดการเรียนการสอน

ผูสอน
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
4
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด
แนวทางในการเรียนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
รวมถึงการวัดและ
ประเมินผล
- กําหนดการและเกณฑ
การใหคะแนน
- สรุปเนื้อหาและรูปแบบ
โครงรางการวิจัยในภาพรวม
2. แบงกลุม นักศึกษา
นักศึกษานําเสนอขอหรือ
ปญหาที่สนใจ
1. นักศึกษาเขาปรึกษา
ระหวางการทําบทที่ 1

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การทําบทที่ 2

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การทําบทที่ 3

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

3

นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การเตรียมนําเสนอ
การสอบปองกันเคา
โครงการวิจัย (บทที่ 1-3)
บรรยายเรื่องสถิติและการ
ใชโปรแกรม SPSS for
Windows / เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
การเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิจัย
นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การทําบทที่ 4

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

2

การเสนอหัวของานวิจัย

3

3

การรวบรวมขอมูลเพื่อ
เขียน บทนํา “ความเปนมา
และความสําคัญของ
ปญหา”
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
เขียน บทที่ 2
“เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ”
เรื่อง การรวบรวมขอมูล
เพื่อเขียน บทที่ 3
“วิธีการดําเนินการวิจัย”
การเตรียมนําเสนอเคา
โครงงานวิจัย บทที่ 1-3
การนําเสนอเคา
โครงงานวิจัย
“สถิติและความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับ SPSS” อยางงาย

3

การแกไขขอมูล และ การ
เก็บขอมูลภาคสนาม
การแกไขขอมูล และ การ
เก็บขอมูลภาคสนาม (ตอ)
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
เขียน บทที่ 4 : การ
วิเคราะหขอมูล

3

4

5
6
7
8

9
10
11

3
3

3
3

ผูสอน

อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
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สัปดาหที่
12
13
14
15

หัวขอ/รายละเอียด
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
เขียน บทที่ 5 : การ
อภิปรายผล
การเตรียมนําเสนอ
ผลงานวิจัย บทที่4-5
การนําเสนอผลงานวิจัย
การนําสงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1. คุณธรรม จริยธรรม
การทํา 2. ความรู
กิจกรรม 3. ทักษะทางปญญา
กลุมในชั้น 4. ทักษะความสัมพันธ
เรียน
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหการ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
การศึกษา
พัฒนาการ
กรณีศึกษา
รายบุคคล

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การทําบทที่ 5

3

นักศึกษาเขาปรึกษาระหวาง
การเตรียมนําเสนอ
การสอบรวมเลมรายงานการ
วิจัย (บทที่ 1-5)
1. นักศึกษาจัดทํารูปเลมและ
บทคัดยอ
2. สงรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ

3
3

วิธีการ
สัปดาหที่
ประเมิน
ประเมิน
1. สังเกตจาก
ตลอดภาคการศึกษา
การมีสวน
รวมในการ
อภิปรายและ
ทํากิจกรรม
ตางๆ ในชั้น
เรียน
2. ประเมิน
จากงาน
รายงาน
วิธีการ
นําเสนอ และ
รูปแบบใน
การนําเสนอ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. สังเกตจาก สัปดาหที่ 15
2. ความรู
การมีสวน
3. ทักษะทางปญญา
รวมในการ
4. ทักษะความสัมพันธ
อภิปรายและ
ระหวางบุคคลและความ ทํากิจกรรม
รับผิดชอบ
ตางๆ ในชั้น
5. ทักษะการวิเคราะหการ เรียน

ผูสอน
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข
อ.อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

20%
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สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ประเมิน
จากงาน
รายงาน
วิธีการ
นําเสนอ และ
รูปแบบใน
การนําเสนอ
3.
ประเมินผล
จาก
พฤติกรรม
การเขาเรียน
การเขารวม
กิจกรรม
ผลงาน
การศึกษา
คนควาและ
นําเสนอ
ผลงาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
พวงรัตน ทวีรัตน. (2542). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/
2. หอสมุดแหงชาติ http://www.span.com.au/nlt
3. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ http://www.riclib.nrct.go.th/
4. รายงานการวิจัยวิชา การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม ระหวางนักศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษางานวิจัย
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- แบบประเมินผูส อนและแบบประเมินรายวิชา (ผานระบบบริหารการศึกษา)
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยู
ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอ 4
- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยทปี่ รึกษางานวิจัยเพือ่ ใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีมมุ มองในเรือ่ งการ
ประยุกตความรูจากอาจารยที่หลากหลายกับปญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย
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