รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2511704 จิตวิทยาการสื่ อสารในองค์การ (Psychological of Communication in Organization)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน เป็ นวิชาบังคับ
(กลุ่มวิชาเนื้อหา : กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้จิตวิทยาในอุตสาหกรรมและองค์การ)
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้สู อน
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1 (จํานวน 1 ตอนเรี ยน )
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ในด้านความหมาย ความสําคัญ ประเภท ของการสื่ อสารในองค์การ
พร้อมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ตลอดจนขจัดปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารในองค์การ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นัก ศึก ษามี ค วามรู้ พ้ืน ฐานในการสื่ อสารในรู ปแบบต่ างๆ โดยผูเ้ รี ย นสามารถ
ปรับปรุ งการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารในกลุ่มและองค์การ
การสื่อสารกับมวลชนและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแก้ไขปั ญหาเรื่ องข่าวลือ และการสื่ อสารภาษา
ท่าทาง เป็ นต้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ ด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคลและกลุ่มบุ คคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการ
ประยุกต์ความรู ้ ทางจิ ต วิทยาเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการติ ดต่อสื่ อสารในองค์การ ได้แก่ หลัก
จิตวิทยาที่ประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การบริ หารจัดการกับข่ าวลือ ศิลปะและหลักการบริ หาร
จัดการในการประชุมอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ การสื่ อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจในการชักจูงและโน้ม
น้าวใจที่มีประสิ ทธิภาพต่อการทํางาน การเรี ยนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ดา้ นภาษา และ การวิเคราะห์ภาษา
ท่าทางของบุคคล
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย / การฝึ ก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเป็ นรายบุคคล

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชัว่ โมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา ทุกวัน
พฤหัสบดีเวลา 09.00 – 12.00 น. ตลอดภาคการศึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักและคํานึงถึงความเหมาะสมตามกาลเทศะ และบุคคล ในกระบวนการ
สื่อความหมายภายในองค์การ ทั้งในแง่ของการเป็ นผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร อีกทั้งต้องระมัดระวังอย่างยิง่ ใน
การส่งข่าวสารข้อมูล ให้อยูภ่ ายใต้กรอบคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดีของสังคม
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอน
- แบ่งกลุ่มกําหนดหัวข้อการศึกษาโดยลําพังในเรื่ องการสื่อสารในองค์การ เพื่ออภิปราย
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม และวิเคราะห์ละครหรื อภาพยนต์เพื่อวิเคราะห์การสื่อสารเทียบเคียงกับทฤษฎี
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมในชั้นเรี ยน ความสนใจ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ผลงานของนักศึกษาในการฝึ กทักษะและทดสอบย่อย รวมถึงการจัดทําเป็ นรายงาน
นําเสนอในชั้นเรี ยน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่มพฤติกรรมในชั้นเรี ยน ความสนใจ ความมีวนิ ยั ความ
รับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
นัก ศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจ อธิ บาย ความรู้ ในเนื้ อหาอย่างเชี่ ยวชาญ ในการสื่ อสารแบบต่าง ๆ
ได้แก่ การสื่อสารภายในตัวเอง การสื่ อสารระหว่างบุคคล การสื่ อสารกับมวลชนและการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารทางสื่ อสารด้วยโทรศัพท์ อุปสรรคในการสื่ อสารและการใช้ภาษาท่าทางในการสื่ อสาร เป็ นต้น
2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าแบ่งกลุม่ ศึกษา
ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุ่ม และการศึกษาค้นคว้าลําพังพร้อมนําเสนอในชั้นเรี ยนโดยอาจารย์จะ
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะทั้งนี้ เพื่อเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สาระความรู ้ที่เรี ยนไปสู่สถานการณ์จริ ง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า นําเสนอผลงานและอภิปรายร่ วมกัน
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3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาสามารถนําทักษะที่เรี ยนรู้มาต่อยอด เชื่อมโยงเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลในการ
สื่อความหมาย
3.2 วิธีการสอน
เอื้ออํานวยให้นกั ศึกษาวิเคราะห์แบบแผนการสื่อสารของบุคคลในองค์การ โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ พร้อมอภิปรายกลุ่มโดยการให้ขอ้ เสนอจากอาจารย์ผสู ้ อน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์สาระความรู ้ที่เรี ยนไปสู่สถานการณ์จริ ง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า นําเสนอผลงานและอภิปรายร่ วมกัน

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องทําหน้าที่ในกระบวนการสื่อสารได้อย่างดี ไม่ว่าจะการสื่ อสารรู ปแบบใดก็ตาม
โดยต้องเข้าใจพื้นฐานทางจิตวิทยา ตลอดจน จะต้องรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย และตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ตวั อย่างการสื่อสารในองค์การตามกลักการทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
- มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม
- นําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเองประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอ
- ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาสามารถนําความรู้มาประยุกต์เข้ากับการสื่ อสารกับบุคคลอื่น เพื่อประสิ ทธิภาพของ
การสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่ อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้จดหมายอิเล็คทรอนิ กส์ เป็ นต้น
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5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและการใช้จดหมาย
อิเล็คทรอนิกส์ในการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยนนอกเวลาเพื่อฝึ กฝนการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารให้ถกู ต้อง
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา / มอบหมายงาน /
ทบทวนความรู้

2

ความหมาย รู ปแบบ กระบวนการ
และประเภทของการสื่ อสาร

3

ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร และการ
เรี ยนรู้ของมนุษย์ดา้ นภาษา

4

ข่าวลือและการจัดการกับข่าวลือ
ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร

5

การสื่ อสารกับตัวเอง (Intra
communication)

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. อธิบายและการ
ยกตัวอย่างประกอบ
2. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์พร้อมสรุ ป
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์พร้อมสรุ ป
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ

ผู้สอน
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
6
การสื่ อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication)

7

การสื่ อสารกับกลุ่มและมวลชน
( Group / Mass Communication)

8

การสื่อสารด้วยการใช้โทรศัพท์
( Telephone Using Technique )

9

สอบกลางภาคเรี ยน

10

หลักจิตวิทยาเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
งานประชาสัมพันธ์

11

ศิลปะและการบริ หารจัดการในการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

12

การวิเคราะห์ภาษาท่าทางและอวัจน
ภาษาในการสื่ อสาร

13

การใช้การสื่ อสารเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและการโน้มน้าวใจ

14

การใช้การสื่ อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจและความผูกพันต่อองค์การ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. บรรยายและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์พร้อมสรุ ป
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. จัดสอบกลางภาค
โดย อ.ผูส้ อนจัดสอบเอง
2. ประกาศคะแนนภายหลัง
การสอน 1 สัปดาห์
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ
3
1. บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ
2. การยกตัวอย่างประกอบ
3. การถาม-ตอบ

ผู้สอน
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
15 ประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่ อสารในองค์การ
และการประยุกต์ความรู้ทาง
จิตวิทยามาเพื่อเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารใน
องค์การ
16 สอบปลายภาคเรี ยน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
3
1. บรรยายโดยใช้
อ.ศุภมิตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัวเสนาะ
2. การสื่อสาร 2 ทาง
3. การถาม-ตอบ
4. ฝึ กปฏิบตั ิ
3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้
1
2.3
สอบกลางภาคเรี ยน
3.3
สอบปลายภาคเรี ยน
2
1.1 – 1.3 การวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า
2.1 – 2.3 การนําเสนอ รายงาน
3.1 – 3.3 การทํางานกลุ่มและผลงาน
4.1 – 4.3 การอ่านและสรุ ปบทความ
5.1 – 5.3 การส่ งงานตามที่มอบหมาย
3
1.1– 1.3 การเข้าชั้นเรี ยน
2.1 – 2.3 การมีส่วนร่ วม
3.1 – 3.3 การอภิปราย
4.1 – 4.3 การเสนอความคิดเห็น
5.1 – 5.3

1. จัดสอบปลายภาคเรี ยน อ.ศุภมิตร
โดย อ.ผูส้ อนจัดสอบเอง บัวเสนาะ

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
40%

ตลอดภาคการศึกษา

20%

ตลอดภาคการศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแรงงานสัมพันธ์
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
1) ต่อพันธ์ มาริ ษพงศ์. ภาษากาย. กรุ งเทพมหานคร : ณ ดา สํานักพิมพ์ในเครื อยิบซี กรุ๊ ป จํากัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554
2) วรวรรธน์ ศรี ยาภัย. การจัดประชุมและฝึ กอบรมอย่ างมีประสิทธิภาพ. กรุ งเทพมหานคร :
เดอะ บุกส์ พลัส พับลิชชิง, 2554.
3) หลุย จําปาเทศ. จิตวิทยาสั มพันธ์ . กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
4) อารี เพชรผุด. มนุษยสั มพันธ์ ในการทํางาน. กรุ งเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2553

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดและความ
คิดเห็นของนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อนและแบบประเมินรายวิชา
- รายงานผลการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตการณ์สอนของอาจารย์
- ผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
- การสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดยการ
ตรวจรายงาน ข้อสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้น้ ีกบั
ปัญหาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
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