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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
      รหัสวิชา  2511706    ช่ือวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น      
               (Introduction to Industrial and Organizational Psychology) 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจิตวิทยาระดับองค์การ 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ปทุมพร โพธ์ิกาศ 
 2) อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ปทุมพร โพธ์ิกาศ 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 1 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Co-requisite ) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
วันที่  15  กรกฎาคม 2561   
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       1. ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน รักความถูกต้อง
และความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีจิตสาธารณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและอยู่
ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
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       2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยน าความรู้แลประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม โดยเน้นการน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
      3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถอธิบายแยกแยะและ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จากความรู้ที่ ได้ศึกษามา โดยสามารถแก้ไขปัญหารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
       4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผู้อื่นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง
ภาวะผู้น าตลอดจนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 
       5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา    สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อในการน าเสนอและ
สื่อสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
  
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการวางแผนการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้สอนมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน
ในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน    อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สามารถน าไป
ประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

 หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรมและองค์การ   มุ่งเน้นการ        
ดึงศักยภาพของบุคคลมาใช้ในการท างานโดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท างาน การรับรู้
กับพฤติกรรมการท างาน การเรียนรู้กับพฤติกรรมการท างาน ค่านิยม เจตคติและความพึงพอใจในงาน
วิธีการที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมการท างานของบุคลากร หน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ หลักในการแก้ปัญหาการท างานในองค์การ สภาพแวดล้อมในการท างาน ธรรมชาติของ
องค์การและการท างานเป็นทีม 
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 Principles and theories of psychology apply to industry and organization, 
concentration in pulling out potential of people to work, considering with the 
differences of  people at work, perception and working behavior, learning and working 
behavior, values, attitudes and satisfaction at work, methods used in the study and 
research about human behavior of persons, function of industrial and organizational 
psychologist, principles in problem solving  at work in organization, working 
environment, organization nature  and teamwork 

 
3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย าย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะกบักลุม่ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

0 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่าน Social Network (LINE)  
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 
2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
นักจิตวิทยา กฎระเบียบข้ อบังคับของ
องค์การ มี ความซื่ อสัตย์  มี วิ นัยความ
รับ ผิดชอบต่อห น้า ท่ี  มี คุณ ธรรมและ
จริยธรรมในการท างาน 
2) รักความถูกต้องและความยุติธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชน ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีจิตสาธารณะ มีความเข้าใจปัญหาทาง
สังคมค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
 

 
1) ปลูกฝังวัฒนธรรมทีด่ีงามใหน้ักศึกษามี
ระเบียบวินัย โดยเน้นความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่ เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2) บ ร ร ย าย เกี่ ย วกั บ ห น้ าที่  ค วาม
รับผิดชอบ  คุณธรรมและจริยธรรม 
รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึน
ทั้ งในการเรียน การสอบ การปฏิบัติ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย   
4) การอ ภิปราย โดย เปิ ด โอกาส ให้
นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน และการ
ปฏิบัติตนของนักศึกษา   
2) ประเมินจากการใช้แบบสังเกต บันทึก
การ เข้า ช้ัน เรียน  ความ มี วินั ย  ความ
รับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) ประเมินจากผลงานของนักศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและการให้
ความร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็นใน
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้  

 
1-15 

10% 

ด้านความรู้ 
1) มี ความรู้ แ ละความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับ
หลั กการ แนวคิด  ทฤษฎี  และเน้ือหา
สาระส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา  และ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
1) ใช้วิธีการสอนในหลากหลายรูปแบบ 
ได้ แ ก่  ก าร บ รร ย าย  ก าร อ ภิ ป ร าย 
กรณีศึกษา โดยเน้นหลักการ ทฤษฎีและ
การประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

 
1) การสอบปลายภาคเรียน  
2) การประเมินจากผลงานการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
3) การประเมินจากแบบสังเกต โดยสงัเกต

1-16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า 
พัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง รวม ท้ัง
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ อย่าง
ต่อเน่ือง 
3) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ใน
ก าร ศึ ก ษ า วิช าจิ ต วิท ย าแล ะจิ ต วิท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
4) มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และ
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ  
ที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเน้น
การน าความรู้ไปเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

2) จัดให้มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษาโดย
ให้ ศึ กษ าเรี ยน รู้ แล ะ วิเค ร าะห์ จ าก
กรณีศึกษาที่ เกิดข้ึนในเหตุการณ์ที่ เป็น
ปัจจุบัน 
3) การมอบหมายกิจกรรมการท างาน
กลุ่ม ให้กลุ่มได้มีการค้นคว้า คิดวิเคราะห์ 
และร่วมกันท างาน มีการน าเสนอรายงาน
โดยให้ น า เสนองาน ในลักษณ ะการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายร่วมกับ
ศาสตร์อื่นๆที่เคยได้ศึกษามา 

การมสี่วนร่วมกบักิจกรรมในช้ันเรียน และ
การมสี่วนร่วมในการน าเสนอผลงานในช้ัน
เรียน 
 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
ส าม า ร ถ น า ค ว าม รู้ ไป ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
1) การใช้กรณีศึกษาโดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ในการอธิบายพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์การอุตสาหกรรม  
 

 
1) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้
(ข้อสอบ ) โดย ให้นั ก ศึกษาได้อ ธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา วิเคราะห์ ถึง
วิธีการแก้ปัญหาและประยุกต์ความรู้ที่
เรียนมาโดยเน้นการน าไปใช้ในองค์การ  

1-16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
2)  มี ทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้ 
3)  มีความสามารถอธิบาย  แยกแยะ  และ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ จาก
ความรู้ที่ ได้ศึกษามา รวมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญ หาหรือสถานการณ์ต่าง  ๆ โดยการ
ป ร ะยุ ก ต์ ค ว าม รู้ ได้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ งแ ล ะ
สร้างสรรค์ 
 

2) การอภิปรายกลุ่มและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ จากที่ เรียนเพื่ อ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน 
 

2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
เช่น การน าเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 
การอภิปราย การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
และผลการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาที่
ได้รับมอบหมาย  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1)  มีความสามารถในการสื่อสารและการ
ปรับตัวกับผู้อ่ืนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง

 
 
1) จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้มี
การท างานเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะใน
การสื่ อสารและทักษะในการท างาน
ร่วมกัน 
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  การมีมนุษยสัมพันธ์
และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรม  

 
 
1) ประเมินโดยการใช้แบบสังเกตเพื่ อ
สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม และ
การร่วมกันของกลุ่มเพื่อตอบข้อซักถาม 
2) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ในช้ันเรียน และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลและความ

1-15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าตลอดจนสามารถ 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม    

 สมบูรณ์ของงานที่มอบหมาย 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา 
2) มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติในการศึกษาและแปลผลทางด้าน
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
3)  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพู ดและการเขียนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสามารถเลือกใช้สื่อ 
ในการน าเสนอและสื่อสารข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

  
 

 
 
1) ใช้การสอนทีเ่น้นการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะในการวิเคราะห์ การสือ่สาร และ
การเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
น าเสนอที่เหมาะสม  
2) การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
ให้นักศึกษาได้วิเคราะหก์รณีศึกษา และ
น าเสนอการแกป้ัญหาที่เหมาะสม 

 
 
1) ประเมินโดยใช้แบบสังเกต เพือ่สงัเกต
การเลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
น าเสนอ 
2) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตเพื่อสังเกต
ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) ประเมินจากผลงานการน าเสนอ 
4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชา การน าเสนอ
แก้ปัญหา และการตอบค าถามในช้ันเรียน 
 

1-15 

10% 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดท่ี 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์

ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.) 

ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิธีการวัดและการประเมินผล แนว
ทางการสบืค้นข้อมูล รวมทั้ง
บรรยายในภาพรวมของรายวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เบื้องต้น  
 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  
- สาขาของจิตวิทยา 
- ค ว าม เป็ น ม าข อ งจิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 
 

1) ผู้สอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียน   การ
สอน วิธีการวัดและการประเมินผล 
2) ผู้สอนแนะน าการปฏิบัตตนในการอยู่
ร่วมกันในช้ันเรียน หัวข้อ หน้าที่  ความ
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์  ความมี วินัย 
รวมทั้งอธิบายถึงข้อควรตระหนักในเรื่อง
ของการเคารพกฎระเบียบ และเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น  
3) ผู้สอนบรรยายภาพรวมของรายวิชา
รวมทั้งบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ใน
หัวข้อสาขาของจิตวิทยาและความเป็นมา
ของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
4) ผู้ สอนให้นัก ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น        ใน
ป ร ะ เด็ น  ส า ข า ข อ ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักจิตวิทยา 

1) เอ ก ส า ร  (ม ค อ .3)
ร า ย วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ
องค์การเบื้องต้น  
2) เอ ก ส าร ป ระ ก อ บ   
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การเบื้องต้น  
3) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
4) สื่ อ เพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมีเดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ ากผ ล งาน ก าร
อภิปราย ในหัวข้อ “ในหัวข้อ 
ส า ข า ข อ ง จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ช า ชี พ ข อ ง
นักจิตวิทยา” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

5) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวข้อ สาขา
ของจิตวิทยาและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
นักจิตวิทยา 
 

เรียนรู้ 

2 
(3 ชม.) 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  
 (ต่อ) 
- ห น้ า ที่ ข อ ง นั ก จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การ 
- ปั ญ ห า ข อ ง นั ก จิ ต วิ ท ย า
อุตสาหกรรมและองค์การที่ต้องเข้า
ไปแก้ไข   
- หลักในการแกป้ัญหาของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับหน้าที่ของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
ปัญหาของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การที่ต้องเข้าไปแก้ไขและหลักในการ
แก้ปัญหาของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ        
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาและหลักในการแก้ไขปัญหาของ

1) เอ ก ส าร ป ระ ก อ บ   
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การเบื้องต้น  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานการท า
กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ปญัหา
และหลักในการแก้ไขปัญหาของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

องค์การ        นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในช้ันเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
แ ล ะ ห ลั ก ใน ก า ร แ ก้ ไข ปั ญ ห า ข อ ง
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 องค์การ 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้  

3 
(3 ชม.) 

วิธีการศึกษาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
- การศึกษาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
- ความแตกต่างของการวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมและองค์การกับการ
วิจัยด้านอื่น 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาความรู้ การศึกษา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จากนั้น
ตั้งค าถามน าเกี่ยวกับความแตกต่างของการ
วิจัยด้านอุตสาหกรรมและองค์การกับการ
วิจัยด้านอื่น และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่ม
ละ 5 -7 คน โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) เอ ก ส าร ป ระ ก อ บ   
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การเบื้องต้น  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 

1)  ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2)  ประเมินผลงานจากใบงาน
ของนักศึกษา  

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 



11 
 

สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

หัวข้อ ความแตกต่างของการวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมและองค์การกับการวิจัยด้าน
อื่น 
และเขียนสรุปสิ่งที่วิเคราะห์ลงในใบงาน 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การโดยให้นักศึกษา
ค้นคว้าจากการเข้าห้องสมุด หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  ใบงาน หัวข้อ ความแตกต่างของการ
วิจัยด้านอุตสาหกรรมและองค์การกบัการ
วิจัยด้านอื่น 

มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมและ
การให้ความร่วมมือ การรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งการมสี่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4 
(3 ชม.) 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การท างาน 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการท างานความ

1) เอ ก ส าร ป ระ ก อ บ   
ก า ร ส อ น ร า ย วิ ช า

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- ความฉลาดทางอารมณ์  
- ความฉลาดทางปัญญา 

ฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทาง
ปัญญา 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น        ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในเรื่องของความฉลาด 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวข้อ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องของความ
ฉลาด 

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การเบื้องต้น  
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 
 

เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ ากผ ล งานขอ ง
นักศึกษาจากการท ากิจกรรมการ
อ ภิ ป ราย  ใน หั ว ข้ อ  “ค วาม
แตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่อง
ของความฉลาด” 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 

5 
(3 ชม.) 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การท างาน (ต่อ) 
- บุคลิกภาพ  

1) ผู้สอนบรรยายความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในการท างาน  บุคลิกภาพ ลักษณะ
ทางกาย คุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
การปฏิบัติตนของนักศึกษา การ
เข้าช้ันเรียน ความมีวินัย ความ

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- ลักษณะทางกาย 
- คุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ
ท างาน 

ท างาน 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ใน
การท างาน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในช้ันเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิ จ ก ร ร ม แบ่ งก ลุ่ ม เพื่ อ วิ เค ร า ะ ห์
บุคลิกภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ใน
การท างาน 

2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

รับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
ง าน ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ต าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ าก ผ ล งาน ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ บุ ค ลิ ก ภ า พ แ ล ะ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการ
ท างาน 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 

6 
(3 ชม.) 

การรับรู้กับพฤติกรรมการท างาน 
- การรับรู้  
- การรับรู้ที่ผิดพลาดและการขจัด
การรับรู้ที่ผิดพลาด 

1) ผู้ ส อนบรรยายเนื้ อหาการรับ รู้ กั บ
พฤติกรรมการท างาน การรับรู้ การรับรู้ที่
ผิดพลาดและการขจัดการรับรู้ที่ผิดพลาด 
รวมทั้งงาน  พฤติกรรมการท างานและการ

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- งาน  พฤติกรรมการท างานและ
การใช้ชีวิต การรับรู้เรื่องงาน และ
สิ่งที่มีผลกระทบกับพฤติกรรมการ
ท างาน 

ใช้ ชี วิต  การรับ รู้ เรื่ องงาน และสิ่ งที่ มี
ผลกระทบกับพฤติกรรมการท างาน 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง 
การรับรู้ จากนั้นให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดย
ให้  แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อวิธีการ
สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและเขียนสรุปสิ่งที่
วิเคราะห์ลงในใบงาน 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) ใบงาน หัวข้อ วิธีการสร้างการรับรู้ที่
ถูกต้อง 

2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
4) สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การ
รับรู้  

ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินผลงานจากใบงานของ
นักศึกษา  
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมและ
การให้ความร่วมมือ การรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งการมสี่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

7 
(3 ชม.) 

การเรีย นรู้ กั บพ ฤติ กรรมการ
ท างาน 
- การเรียนรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้  

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาการเรียนรู้กับ
พฤติกรรมการท างานทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้  
2) ผู้ สอนให้ นัก ศึกษาร่วมกันอภิปราย 

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 

1) ประเมินจากการสังเกต โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน 
การปฏิบัติตนของนักศึกษา การ
เข้าช้ันเรียน ความมีวินัย ความ
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- การน าแนวความคิดของทฤษฎี
การเรียนรู้ใปใช้ 
- การฝึกอบรมในทางอุตสาหกรรม
และองค์การ และการน าทฤษฎีการ
เรียนรู้ไปใช้ในการฝึกอบรม 

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น        ใน
ประเด็นการน าแนวความคิดของทฤษฎีการ
เรียนรู้ใปใช้ในการฝึกอบรม 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวข้อ การน า
แนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ใปใช้ใน
การฝกึอบรม 

2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

รับผิดชอบของนักศึกษาในการส่ง
ง าน ที่ ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย ต าม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล งาน ข อ ง
นักศึกษาจากการท ากิจกรรมการ
อ ภิ ป ราย  ในหั ว ข้อ  “ก ารน า
แนวความ คิดของทฤษ ฎีการ
เรียนรู้ใปใช้ในการฝึกอบรม”  
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ 

8 
(3 ชม.) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ 
- สภาพแวดล้อมด้านเวลา 
- สภาพแวดล้อมด้านจิตใจ 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสภาพแวดล้อมใน
การท างานด้านกายภาพ  ด้านเวลา ด้าน
จิตใจ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
ถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างส่งผลอย่างไร

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 



16 
 

สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

ต่อการท างานของคน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในช้ันเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
5) ผู้สอนมอบหมายให้นกัศึกษาแต่ละกลุ่ม
ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใน
หัวข้อ “สภาพแวดล้อมขององค์การ” และ
เตรียมน าเสนอโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอตาม
ความถนัดในสัปดาห์ถัดไป 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  กิจกรรมแบ่งกลุ่ ม เพื่ อวิเคราะห์ ถึง
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างส่งผลอย่างไรต่อ
การท างานของคน 
 

คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ร ะ เมิ น จ าก ผ ล งาน ข อ ง
นักศึกษาจากการท ากิจกรรมกลุ่ม
ในการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างส่งผลอย่างไรต่อการ
ท างานของคน 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์   ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วม ในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้  
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

9 
(3 ชม.) 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(ต่อ) 
- อุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพที่เกิด
จากการท างาน 
- สภาพแวดล้อมกับพฤติกรรม 
- วิศวกรรมด้านมนุษย์ 
- ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนกัจิตวิทยา 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสภาพแวดล้อมใน
การท างาน อุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพที่
เกิดจากการท างาน สภาพแวดล้อมกับ
พฤติกรรม  วิศวกรรมด้ านมนุษย์ และ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยา 
2) ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าเสนอรายงาน(ที่
ได้รับมอบหมายจากการเรียนสัปดาห์ที่
แล้ ว ) ในหั วข้อ  “สภาพแวดล้ อมของ
องค์การ” และให้ทุกคนในช้ันเรียนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1)  กิจกรรมน าเสนอรายงานกลุ่มหัวข้อ 
“สภาพแวดล้อมขององค์การ” 
 

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ ากผ ล งาน ก าร
น า เสนอ รายงานกลุ่ มหั ว ข้อ  
“สภาพแวดล้อมขององค์การ” 
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอและความสามารถ
ในการใช้งาน 
4) ประเมินโดยใช้แบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์  รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

10 
(3 ชม.) 

ค่านิยม เจตคติ  และความพี ง
พอใจในงาน 
- ค่านิยม 
- ค่านิยมในการท างาน 
- เจตคต ิ
- การวัดเจตคติ 
 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหา ค่านิยม    เจตคติ 
และความพีงพอใจในงาน 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
และเปรียบเทียบถึงวิธีในการวัดเจตคติ 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล
การวิเคราะห์และให้ทุกคนในช้ันเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อ วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบถึงวิธีในการวัดเจตคติ 
 

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3)  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ ากผ ล งานขอ ง
นักศึกษาจากการท ากิจกรรม
กลุ่มวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ถึงวิธีในการวัดเจตคติ 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 

11 
(3 ชม.) 

ค่านิยม เจตคติ  และความพี ง
พอใจในงาน (ต่อ) 
- การเปลี่ยนแปลงเจตคติต่องาน 
- ความพึงพอใจ 

1) ผู้สอนบรรยาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
เจตคติต่องาน ความพึงพอใจในงาน แนว
ทางการเสริมสรา้งเจตคติที่ดีและสรา้งความ
พึงพอใจในการท างาน  
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละ

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- ความพึงพอใจในงาน 
- แนวทางการเสริมสร้างเจตคติที่ดี
และสร้างความพึ งพอใจในการ
ท างาน  
 

กลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้หัวข้อ แนวทางการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความพึง
พอใจในการท างานและให้ แต่ละกลุ่ ม
ร่วมกันท าใบงานส่ง 
3) ผู้สอนสรุปและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) ใบงาน หัวข้อ แนวทางการเสริมสร้าง
เจตคติที่ดีและสร้างความพึงพอใจในการ
ท างาน 

(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินผลงานจากใบงานของ
นักศึกษา  
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการ
มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมและ
การให้ความร่วมมือ การรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งการมสี่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

12 
(3 ชม.) 

ธรรมชาติขององค์การ 
- องค์การ 
- การจัดองค์การ 
- แผนภูมิองค์การ 
- ประเภทขององค์การ 
- องค์ประกอบขององค์การ 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาธรรมชาติของ
องค์การ การจัดองค์การ แผนภูมิองค์การ 
ประเภทขององค์การและองค์ประกอบของ
องค์การ 
2) ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์
และเปรียบเทียบถึงองค์การแต่ละประเภท 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผล

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินจากผลงานของ
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

การวิเคราะห์และให้ทุกคนในช้ันเรียน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
4) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบถึงองค์การแต่ละประเภท 
 

3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

นักศึกษาจากการท ากจิกรรมกลุม่
วิเคราะห์และเปรียบเทียบถึง
องค์การแตล่ะประเภท 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

13 
(3 ชม.) 

ธรรมชาติขององค์การ (ต่อ) 
- ส ถ า น ภ า พ ใ น อ ง ค์ ก า ร
อุตสาหกรรม 
- สหภาพแรงงาน 
- องค์การรัฐบาล 
- อุตสาหกรรมและบริษัทสมัยใหม ่

1) ผู้สอนบรรยายสถานภาพในองค์การ
อุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน 
องค์การรัฐบาล อุตสาหกรรมและบริษัท
สมัยใหม่ 
2) ผู้ สอนให้นัก ศึกษาร่วมกันอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น        ใน
ประเด็น บทบาทและหน้าที่ของสหภาพ
แรงงาน 
3) ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป และ

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ระ เมิ น จ าก ผ ล งาน ก าร
อภิปราย ในหัวข้อ บทบาทและ
หน้าที่ของสหภาพแรงงาน 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม เพื่อ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมการอภิปราย ในหัวข้อ บทบาท
และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 
 

 3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรบัฟังความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์  ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทัง้การ
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

14 
(3 ชม.) 

ทฤษฎีองค์การ 
- ทฤษฎียุคคลาสสิก 
- ทฤษฎียุคกลางใหม่ 
- ทฤษฎีแบบทันสมัย 
- แนวโน้มของกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนกับองค์การ 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาทฤษฎีองค์การ 
2) ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาในองค์การ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นแนวโน้มของกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับองค์การ แล้ว
ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ว่าถ้านักศึกษาท า
หน้าที่ เป็นนักจิตวิทยาซึ่งอยู่ในองค์การ
ดังกล่าวนักศึกษาจะมีวิธีท าอย่างไรให้คนใน
องค์การปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่นแปลงที่
เกิดข้ึนโดยให้นักศึกษาน าแนวความคิด 
ทฤษฎี รวมถึงศาสตร์อื่นๆที่ เคยเรียนมา 
น ามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ เพื่อตอบ
ค าถามโดยให้ทุกคนเขียนสรุปลงในใบงาน 

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ป ร ะ เมิ น ผ ล ง า น ก า ร คิ ด
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
สั ง เค ร าะห์  จ าก ใบ งาน ขอ ง
นักศึกษา  
3) ประเมินโดยใช้แบบสังเกตการ

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

3) ผู้สอนสรุป และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ซักถาม  
 
กิจกรรม/ใบงาน 
1) ใบงาน หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ
นักจิตวิทยากับแนวโนม้ของกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนในองค์การ 

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ
การให้ความร่วมมือ การรับฟัง
ความคิดเห็น รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

15 
(3 ชม.) 

ทีมงาน  
- ความหมายของทีมงาน 
- ประเภทของทีมงาน 
- การท างานเป็นทีม 

1) ผู้สอนบรรยายเนื้อหาทีมงาน 
2) ผู้สอนให้ทุกคนในช้ันเรียนร่วมกันคิด
วิเคราะห์ และยกตัวอย่างถึง เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม และให้ช่วยกันยกตัวอย่าง
หน่วยงาน หรือ เหตุการณ์ที่ เกิด ข้ึน ใน
ปัจจุบันที่ท าให้มองเห็นถึงความส าเร็จของ
งานนั้นที่เกิดข้ึนเนื่องจากการร่วมมือร่วมใจ
ของคนท างาน 
3) ผู้สอนให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
กรณีศึกษาดังกล่าว และร่วมกันสรุปเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4)ผู้สอนสรุปและให้นักศึกษาได้ซักถาม  
 

1) เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การเบื้องต้น 
2) เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์ตัง้ตัก 
(Laptop) 
3) สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลติมเีดีย (Multimedia 
for Presentation) 
 

1) ประเมินจากการสังเกต โดย
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน การปฏิบัติตนของนักศึกษา 
การเข้าช้ันเรียน ความมี วินั ย 
ความรับผิดชอบของนักศึกษาใน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2) ประเมินผลงานประเมินจาก
ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม การ
คิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ จาก 
กรณีศึกษาการท างานเป็นทีม 
3) ประเมินจากแบบสังเกต การ
ให้ความร่วมมือ การรับฟังความ

อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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สัปดาห์
ท่ี 

(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน 
1) กิจกรรมวิเคราะหก์รณีศึกษาการท างาน
เป็นทมี 

คิดเห็นในการวิเคราะห์  ตาม
ประเด็นที่มอบหมาย รวมทั้งการ
มีส่ วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

16 
(3 ชม.) 

สอบปลายภาค    อ.ปทมุพร 
โพธ์ิกาศ 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
   - รายงาน การเข้าร่วมกจิกรรม และการเข้าช้ันเรียน  60% 
   -  สอบปลายภาค      40% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-49 F 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
     ปทุมพร โพธ์ิกาศ.  (2560). เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์. 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

     สิริอร วิชชาวุธ.  (2553).  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 3).  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 อารี เพชรผุด.  (2537).  จิตวิทยาอุตสาหกรรม.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพมหานคร:                 
เนติกุลการพิมพ์.   
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      สมศักดิ์  ป ระเสริฐสุ ข .  (2554).  จิต วิทยาการจัดการองค์การอุตสาหกรรม . 
กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
 แสงสุรีย์  ส าอางค์กูล . (2541). จิตวิทยาสังคม.  เชียงใหม่ :  คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
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7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การปฏิบัติ
และการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

   

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1)  อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา   
ตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2)  กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้โอกาส
นักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


