
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    2514902  การศึกษาเอกเทศเก่ียวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   

(Individual Study in Industrial and Organization Psychology) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ดร. สฤษดิ์  ศรีโยธิน     
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    1 สิงหาคม 2560  

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านจิตวิทยา 
 2.   เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิจัยด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

3.   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆในการค้นคว้า 
ข้อมูลและด าเนินการวิจัยในด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    ไม่มี 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
    ด าเนินการและจัดท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  และด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยภายใต้การปรึกษาแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยน าระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาเป็น
แนวทางในการศึกษา เน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์เป็นรายบุคคล 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

นักศึกษาด าเนินการ
ศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา  
1 คน / หัวข้อการวิจัย 
30  ชั่วโมง / สัปดาห ์

 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาและในกรณีมี

เหตุจ าเป็น 
 

นักศึกษาฝึกปฏิบัติใน
ด าเนินการวิจัย ไม่ต่ า
กว่า 30 ชั่วโมง / ภาค

การศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
75 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     - อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาการให้ค าปรึกษาผ่านทาง Web site ของคณะ/หลักสูตร/
ระบบบริหารการศึกษา 
 -  อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความ
ต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ การมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 3.  มีความเสียสละ ซื่อสัตย์    ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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4.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย์ 
   1.2 วิธีการสอน 
  1.  มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นที่สนใจ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา
ของวิชา 
  2. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในด าเนินการศึกษาวิจัย โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย 
  3. มอบหมายงานเพ่ือพิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เมื่อได้รับมอบหมายและ
การตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาในการนัดหมาย และการส่งงานตามที่ได้รับ 
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 

2. มีการอ้างอิงเอกสารที่น ามาท ารายงานการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ประเมินจากความพยายามในการศึกษาค้นคว้า เพื่อการน าเสนอตามประเด็นที่มอบหมาย  

และประเมินจากการสอบระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่ การหา
ปัญหาในการวิจัย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ในการศึกษา การก าหนดขอบเขตในการวิจัย การตั้งสมมติฐานการ
วิจัย นิยามศัพท์ การสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและวิธีการด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ในการวิจัย การน าเสนอผลการวิจัยและการ
อภิปรายผลการวิจัย 

2. สามารถศึกษาและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยทางจิตวิทยาในด้านต่างๆ 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ในการศึกษาต่อยอดกับศาสตร์อ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องได้ 
    2.2  วิธีการสอน 
          1. การสอนโดยการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิจัยรายบุคคล จ านวน 1 เรื่อง 

2. จัดกลุ่มนักศึกษาในสัดส่วน นักศึกษา 10-15 คน / อาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาน าเสนอ
หัวข้องานวิจัยที่นักศึกษามีความสนใจ และด าเนินการจัดการศึกษาวิจัยใน 1 ภาคการศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
  1. ประเมินผลจากการสอบป้องกันเค้าโครงงานวิจัย (บทที่ 1 -3) และการสอบรูปเล่มรายงาน 

การวิจัย (บทที่ 1-5)   
2. ประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
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3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         1. พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าผลที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 
  2. การเข้าใจและสามารถด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
ตรงประเด็น 
  3. มีทักษะและความสามารถในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาได้ 
 4. สามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การและสามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ในองค์การที่เกี่ยวข้อง 
 5. สามารถวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 วิธีการสอน 
 1. การสอนโดยการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิจัยรายบุคคล จ านวน 1 เรื่อง 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการซักถามเก่ียวกับการ 
ด าเนินการวิจัย 

3. การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ในการประเมินผลและการอภิปรายผลการวิจัยที่ศึกษา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

  1. ประเมินผลจากผลงานการศึกษา ค้นคว้า และน าเสนอผลงาน 
 2. สังเกตจากการตอบค าถามเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ผลงานวิจัย และการส่งงานตามที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
   
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

1. มีความสามารถในการสื่อสารโดยสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาบทบาทของความเป็น 

ผู้น า ผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
3. สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสถานการณ์ต่างได้อย่างดี 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิกในห้อง ตลอดจนอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
5. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม 

ก าหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เรียนอย่างกว้างขวาง 
2. สอนให้นักศึกษารู้จักการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกการท างานและการ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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4.3 วิธีการประเมินผล 
1. ประเมินการปฏิบัติงาน 
2. ประเมินจากการน าเสนอและรูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

1.  สามารถสืบค้นและศึกษาขั้นตอนของการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆได้ 
 2.  มีความรู้เกีย่วกับการวิจัยทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 
 3. มีความสามารถในการสื่อสารและการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

4.  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ 
    5.2 วิธีการสอน 
           1. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ  

2. จัดท ารายงานการวิจัยด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม              
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           1. ประเมินจากรายงานการวิจัย วิธีการน าเสนอ และรูปแบบในการน าเสนอ 

 2. พิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย ตลอกจนการอภิปรายผลการวิจัย 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน     การ

สอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

แจ้งเนื้อหาและขอบเขต
ของเนื้อหาวิชา แนวทางใน
การเรียนการสอน 

3 
 
 

1. ชี้แจงรายละเอียดวิชา 
การจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 
  -  ก าหนดการและเกณฑ์
การให้คะแนน 
 -   สรุปเนื้อหาและรูปแบบ
โครงร่างการวิจัยในภาพรวม 
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

2 
 

การเสนอหัวข้องานวิจัย 
 

3 
 

การเรียนการสอนแบบ 
Problem base โดย

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

นักศึกษาน าเสนอข้อหรือ
ปัญหาที่สนใจ 

3 
 
 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เขียน บทน า “ความเป็นมา
และความส าคัญของ
ปัญหา” 

3 
 
 
 

1. นักศึกษาเข้าปรึกษา
ระหว่างการท าบทที่ 1 
 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

4 
 
 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เขียน บทที่ 2 
   “เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง” 

3 
 
 
 

นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การท าบทที่ 2 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

5 
 

เรื่อง  การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเขียน บทที่ 3 
   “วิธีการด าเนินการวิจัย” 

3 
 
 

นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การท าบทที่ 3 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

6 การเตรียมน าเสนอเค้า
โครงงานวิจัย บทที่ 1-3  

3 
 

นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การเตรียมน าเสนอ 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

7 การน าเสนอเค้า
โครงงานวิจัย 

3 
 

การสอบป้องกันเค้า
โครงการวิจัย (บทท่ี 1-3) 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

8 “สถิติและความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ SPSS” อย่างง่าย 

3 
 

 บรรยายเรื่องสถิติและการ
ใช้โปรแกรม SPSS for 
Windows  / เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

9 การแก้ไขข้อมูล และ การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

3 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

10 การแก้ไขข้อมูล และ การ
เก็บข้อมูลภาคสนาม (ต่อ) 

3 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัย 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

11 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เขียน บทที่ 4  : การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

3 
 

นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การท าบทที่ 4 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

12 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เขียน บทที่ 5 : การ

3 
 

นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การท าบทที่ 5 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน     การ
สอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

อภิปรายผล 
13 การเตรียมน าเสนอ

ผลงานวิจัย บทที่4-5 
3 

 
นักศึกษาเข้าปรึกษาระหว่าง
การเตรียมน าเสนอ 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

14 การน าเสนอผลงานวิจัย 3 
 

การสอบรวมเล่มรายงานการ
วิจัย  (บทที่ 1-5) 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

15 การน าส่งรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

3 
 

1. นักศึกษาจัดท ารูปเล่มและ
บทคัดย่อ 
2. ส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ดร.สฤษดิ์       
ศรีโยธิน 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. กิจกรรม
ย่อยในชั้น
เรียน 

1.1 1.2 2.1 2.2  
3.1 3.2 3.3 3.4  
4.1 5.2 5.3 5.4  

1. ประเมินจากผลงานของ
นักศึกษา รูปแบบของการ
น าเสนอ 
2. ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบในการส่งงาน 

สัปดาห์ที่ 
 2-14 

50% 

2.รายงานการ
วิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

1.1 2.3 3.2 3.3 
4.5 5.1 5.2 5.3 

1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและท ากิจกรรม
ต่างๆ ในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากผลงาน 
รายงาน วิธีการน าเสนอ และ
รูปแบบในการน าเสนอ 
ค้นคว้าและน าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ที่  15 
 

50% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
สฤษดิ์ ศรีโยธิน. (2560). การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2542). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.กรุงเทพฯ :   มหาวิทยาลัย       
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย (thailis) 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. กรมสุขภาพจิต   http://www.dmh.go.th/ 
2. หอสมุดแห่งชาติ http://www.span.com.au/nlt 
3. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   http://www.riclib.nrct.go.th/ 
4. รายงานการวิจัยวิชา การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา) 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสังเกตการณ์การเรียนการสอนในชั่วโมงสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร  การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
-   ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ 

ภายในหรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
-      มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
 

http://www.span.com.au/nlt
http://www.riclib.nrct.go.th/
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม  
ข้อ 4  

- ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีมุมมองในเรื่องการ
ประยุกต์ความรู้จากอาจารย์ที่หลากหลายกับปัญหาที่มาจากการวิจัยและการสอนของอาจารย์ 
 


