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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหัสวิชา   2514903 ชื่อวิชา  สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
            Seminar in Industrial and Organizational  
           Psychology  
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ 
2) อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์  

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 2 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
1.8 สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11607 
1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ 9 กรกฏาคม 2561   
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
             1.  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีวินัย ตรงต่อ
เวลา   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  เคารพกฎระเบียบขององค์การและสังคม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์
ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 

       2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในในปัจจุบัน   และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเก่ียวข้อง 
 

       3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์   มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม  วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบัติการวิจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้  เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ  โดยสามารถวิเคราะห์  ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

       4.  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับโดยใช้การสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมในการท างาน มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี  และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

       5.  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 
โดยมีความรู้ พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และสถิถติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ   สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและ
รูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์  มีการวางแผนการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้สอนควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เป็น
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ปัจจุบันในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น  อีกทั้งมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และสามารถจัดสัมมนาและการฝึกอบรมได้   
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด  ปัญหา  ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  ค้นคว้าผลงานวิจัยและศึกษาดูงานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ  การน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินค่า  อภิปรายตามแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  รวมทั้งการฝึก
ปฏิบัติการจัดสัมมนาเพื่อการน าเสนอรายงานส าหรับการพัฒนาสายงานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 
 

  A study  by  analyzing the  concepts , problem , progression  and  
industrial and organizational psychology  sectors , finding research  and  visiting  field  
trip  in  industrial and organizational psychology , application  of  knowledge  and  
experience to exchange , analyze , synthesis  , evaluate and discuss  in  concept  and  
theories  of industrial and organizational psychology , including  the  practicum  in  
seminar  arrangement  for  presentation  to  develop  career  path  in  industrial and 
organizational psychology. 
 
 

3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย ายิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 
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3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook  Line 
 2) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    1.1  ตระหนักในคุณค่าของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     1.2  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  เคารพกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์การ และสังคม 
     1.3  มีความเสียสละ  ซื่อสัตย ์ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั 
     1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
  

     1.  ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม และความ
รับผิดชอบประกอบการบรรยายในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.   การปลูกฝั งวัฒนธรรมที่ดี ง าม ให้
นั กศึ กษามี ระ เบี ยบวินั ย  โ ดย เน้ นความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และการ
ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมช้ันในด้านต่างๆที่ตนเอง
ถนัดช านาญ 
     3.  มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มโดยให้
นักศึกษาแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและนักศึกษาส่งงานตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ 

     1.  ประเมินจากการสังเกตโดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย 
ความตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ  การส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
     3.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
 

1-15 

10% 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคญัในสาขาวิชา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
     2.2  มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

     1.   ให้นักศึกษาชมวีดิทัศน์ที่ เกี่ยวกับ
เนื้อหา 
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 

     1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่งงานที่ ได้ รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ

1-15 
และ 16 

 
  

30% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน 
      2.3  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง  
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ                
ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา หรือการให้นักศึกษา
ได้ระดมพลังสมอง (Brainstorming) ในเนื้อหา
ที่ได้รับมอบหมาย     
     3.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยาสาร  การ
ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 

สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
     2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ  ใบงาน  หรือ แบบฝึกหัด หรือ 
รายงานผลการสัมมนาและศึกษาดูงาน 
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นท่ีมอบหมาย 
     5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     6. ประเมินจากการทดสอบประมวลความรู้
และทดสอบภาษาอังกฤษ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมท้ัง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      3.2  สามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษา
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค ์
      3.3  มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม  วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน

     1.   ให้ท าทบทวนแบบฝึกหัดในแต่ละ
สัปดาห์  
     2.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ไ ด้ อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เ ป็ น ก ลุ่ ม   ( Group 
Discussion) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ความสนใจของนักศึกษา หรือการให้นักศึกษา
ได้ระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
     3.  ผู้สอนอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด
ในการด าเนินการสัมมนาและศึกษาดูงาน

     1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและการท า
แบบฝึกหัดในแต่ละสัปดาห์ 
    2.  ประเมินจากาการสังเกตพฤติกรรมในช้ัน
เรียน  
     3.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ  ใบงาน  หรือ แบบฝึกหัด หรือ 
รายงานผลการสัมมนาและศึกษาดูงาน และงาน
แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 
     4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตามหัวข้อ
หรือประเด็นท่ีมอบหมาย 

1-15 
และ 16 

 
  

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

การศึกษาข้อมลูต่างๆ และปฏิบติัการวิจัย
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ได้ 
      3.4  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม  รวมถึงการน า
ความรู้  เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรม
มนุษย์ในการบริหารและพัฒนาองค์การ 
   3.5  สามารถวิเคราะห์  ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  ได้แก่                
การสังเกต  การสัมภาษณ์  การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

รวมถึงการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
     4.   ผู้ สอนฝึกให้นั กศึกษามี วิ เ คราะห์  
ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา  
ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจในการ
สัมมนาและศึกษาดูงาน และงานแฟนพันธุ์แท้
จิตวิทยา 
     5.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะในท างาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม   โดยส่ งเสริมให้
นักศึกษาได้คิดอย่างเป็นระบบและสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการท างาน          
     6.  ผู้สอนฝึกให้นักศึกษาได้การสืบค้น
ข้อมูล  ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เป็นข้อมู ล            
ปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
     7.  ผู้สอนก ากับความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน และงาน
แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 

     5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
     6.  ประเมินจากการแก้ไขปัญหาในการจัด
สัมมนาและศึกษาดูงาน และงานแฟนพันธุ์แท้
จิตวิทยา      
    7. ประเมินจากการทดสอบประมวลความรู้ 

 
    
 

 4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
      4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่ม
บุคคลทุกระดับโดยใช้การสื่อสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
      4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวย

     1.  การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-
Operative Learning) โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มให้
นักศึกษาได้ร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้   
     2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการ    

     1.  การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
รวมถึงความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
การส่ งงานที่ ได้ รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่างการเรียนการ
สอนและการเข้าร่วมกิจกรรม 

1-15  

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

ความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีม
ในการท างาน 
       4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี 
       4.4  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานใน
องค์การทุกระดับชั้น  ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป 
       4.5  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
ต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ลงมือปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดสัมมนา
และศึกษาดูงาน และงานแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 
เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเปิด
โอกาสได้ท างานร่วมกันของนักศึกษา 
     3.  ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยาสาร  การ
ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง  
 
 

     2.  ประเมินจากการปฏิบัติ เช่น มอบหมาย
ช้ินงาน หรือ ใบงาน หรือ  แบบฝึกหัด  หรือ 
รายงานผลการด าเนินการจัดสัมมนาและศึกษา 
ดูงาน และงานแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 
     3.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่          
ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.   ประเมินการมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม 
    5.   ประเมินจากผลการทบทวนความรู้ด้วย
การค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น รายงาน หรือ ใบงาน  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่
อาศัยวิทยาการดา้นคอมพิวเตอร์รว่มด้วย 
      5.2  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และ
สถิถติในการศึกษาและวิจัยทางดา้นจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
      5.3  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ปากเปล่าและการเขียน  ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศใน

     1.  ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอโดย
ใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     2.  ผู้สอนสาธิตการสืบค้นข้อมูลและการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
     3.  ผู้สอนแนะน าวิธีการเลือกใช้ข้อมูล
ตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.  มอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีจากการวิเคราะห์สังเคราะห์    
     5. มอบหมายให้นักศึกษาด าเนินด าเนินการ
จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน และงานแฟนพันธุ์

     1.   ประเมินจากการสืบค้นข้อมูลด้ วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     2.   ป ร ะ เ มิ น จ า ก กา ร เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการท ารายงาน  
     3.  ประเมินจากวิธีการน าเสนอรายงานผล
การด าเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน และ
งานแฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา  ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
     4.  ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นและการ เก็บรวบรวมข้อมู ล 
ประมวลผล แปลความหมายและการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการด าเนินการจัด

1-15 

20% 
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ผลการเรียนรูท้ี่ต้องการพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนักของ
การประเมินผล 

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  

แท้จิตวิทยา โดยฝึกให้นักศึกษามีทักษะการ
สื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม        
     6.  ฝึ ก ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสืบค้นและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศมาประกอบการ
ด าเนินการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน และงาน
แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา 
 

สัมมนาและศึกษาดูงาน และงานแฟนพันธุ์แท้
จิตวิทยา  
    5.  ประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ท่ี 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  

(สัดส่วนการประเมิน) 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

กล่าวน าเนื้อหาและขอบเขตของเนื้อหาวิชา 
แนวทางในการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล 
 
บทที่ 1  ความรู้เบ้ืองต้นในการจัดสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแนะน าและช้ีแจงจุดมุ่งหมายของ
รายวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอนประจ า
สั ป ด า ห์  ร ว ม ทั้ ง วิ ธี ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล 
2.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การจัดสัมมนา จากนั้นตั้งค าถามน า  โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอน
คัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  (Group Discussion)  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการจัดสัมมนา
โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้า
เพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง ความ
เป็นมาของจิตวิทยา 
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง า น               
เรื่ อง “ความรู้ เบื้องต้นในการจัด
สัมมนา” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์

 



11 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการจัด
สัมมนา” 

หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

2 
(4 ชม.) 

บทที่  2  ก า ร จั ด สั ม ม น า  เ กี่ ย ว กั บ 
“จิตวิทยา” 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดสัมมนา
เกี่ยวกับ “จิตวิทยา” 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดสัมมนา  และประสานงาน
กัน (การสอนแบบร่วมมือประสานใจ Co-
Operative Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดทา้ยบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั วข้ อ เ รื่ อ ง  การจั ดสั มมนา  เกี่ ย วกั บ 
“จิตวิทยา” โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่ อ

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



12 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การจัดสัมมนา เกี่ยวกับ “จิตวิทยา” 

6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน  
7.  ประเมินจากการจัดการสัมมนา 
 
 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 3  การเขียนรายงานสัมมนา 
เกี่ยวกับ “จิตวิทยา” 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การเขียนรายงาน
สัมมนา เกี่ยวกับ “จิตวิทยา”    
2.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อ เรื่ อง  การ เขียนรายงานสัมมนา 
เกี่ยวกับ “จิตวิทยา” โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการเขียนรายงานสมัมนา 
เกี่ยวกับ “จิตวิทยา” 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินจากการฝึกปฎิบัติการ
สังเกตพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 4  -  การจัดสัมมนา เกี่ยวกับ  
“จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ” 
      
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดสัมมนา
เกี่ ย วกับ  “จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ” 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดสัมมนา  และประสานงาน
กัน (การสอนแบบร่วมมือประสานใจ Co-
Operative Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั วข้ อ เ รื่ อ ง  การจั ดสั มมนา  เกี่ ย วกั บ 
“จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ” โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน 
7.  ประเมินจากการจัดการสัมมนา 
 
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การจัดสัมมนา เกี่ยวกับ “จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ” 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 5  การเขียนรายงานสัมมนา 
เกี่ยวกับ “จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ” 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การเขียนรายงาน
สัมมนา เกี่ยวกับ “จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ”    
2.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อ เรื่ อง  การ เขียนรายงานสัมมนา 
เกี่ ย วกับ  “จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ” โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินจากการฝึกปฎิบัติการ
สังเกตพฤติกรรมภายนอกและ
พฤติกรรมภายใน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



15 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการเขียนรายงานสมัมนา 
เกี่ยวกับ “จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ” 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 6  การทดสอบการประมวลความรู้        
  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การทดสอบการ
ประมวลความรู้         
2.  ผู้สอนทดสอบการประมวลความรู้ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การทดสอบการประมวลความรู้         
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี 
      

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามใน
การทดสอบการประมวลความรู้         
3.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 

  

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 7  - การสัมมนาทางวิชาการ 
"กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วิชาการ" (แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา) 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการสัมมนาทาง
วิชาการ "กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

วิชาการ" (แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา) 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดสัมมนา  และประสานงาน
กัน (การสอนแบบร่วมมือประสานใจ Co-
Operative Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั วข้ อ เ รื่ อ ง  การสั มมนาทางวิ ช าการ 
"กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ" 
(แฟนพันธุ์แท้จิตวิทยา) โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การจัดสัมมนาทางวิชาการ "กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ" (แฟน
พันธุ์แท้จิตวิทยา) 

2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

8 
(4 ชม.) 

บทท่ี 8  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ
วิเคราะห์ลักษณะองค์การ ณ หน่วยงาน
รัฐบาล 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ และวิเคราะห์ลักษณะ
องค์การ ณ หน่วยงานรัฐบาล 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  และประสานงานกัน (การสอน
แบบร่ วมมือประสานใจ Co-Operative 
Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน  
7.  ประเมินจากการจัดการศึกษาดู
งาน 
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ
วิเคราะหล์ักษณะองค์การ ณ หน่วยงาน
รัฐบาล 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 9  การเขียนรายงานการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานรัฐบาล 
   
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การเขียนรายงาน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงาน
รัฐบาล 
2.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการศึกษา           
ดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานรัฐบาล โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 
 
 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินจากการเขียนรายงาน
และใบงาน 
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
7.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
 
    
 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการเขียนรายงาน เกี่ยวกับ 
“การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ หน่วยงาน
รัฐบาล” 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 10  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
แล ะ วิ เ ค ร าะห์ ลั ก ษณะอ งค์ ก า ร  ณ 
หน่วยงานเอกชน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ และวิเคราะห์ลักษณะ
องค์การ ณ หน่วยงานเอกชน 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  และประสานงานกัน (การสอน
แบบร่ วมมือประสานใจ Co-Operative 
Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การจัดการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อ

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



20 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  หรือ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวน
ความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ
วิเคราะหล์ักษณะองค์การ ณ หน่วยงาน
เอกชน 

6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน  
7.  ประเมินจากการจัดการศึกษาดู
งาน 
 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 11  การเขียนรายงานการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานเอกชน 
   
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้
สื่อเพาเวอร์พอยด์ เรื่อง การเขียนรายงาน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงาน
เอกชน 
2.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง การเขียนรายงานการศึกษา           
ดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานเอกชน โดย
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม
จากหนังสือ  นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูล

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
 

1.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
2.  ประเมินจากาการสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรยีน  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินจากการเขียนรายงาน
และใบงาน 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนความรู้ 
4. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงานการเขียนรายงาน เกี่ยวกับ 
“การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ หน่วยงาน
เอกชน” 

 
    
 

12 
(4 ชม.) 

บทท่ี 12  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้ฝึกการลงมือ
ปฏิบัติ (Practice) ด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.  ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมมือกัน
ท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมใน
กา ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม  และประสานงานกัน (การ
สอนแบบร่วมมือประสานใจ Co-Operative 
Learning) 
3.   ผู้ สอน ให้นั กศึ กษาท า ใบงานและ
แบบฝึกหัดท้ายบทและเฉลยค าตอบ 
4.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หั วข้ อ เ รื่ อ ง  การจั ดกิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector) และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี  
  
 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
3.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
4.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

ศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
เพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  นิตยสาร  
หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตเพื่ อ
ทบทวนความรู้ 
5. ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 

5.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ประเมินผลจากการท าใบงาน  
7.  ประเมินจากการจัดการศึกษาดู
งาน 
 

13 
(4 ชม.) 

บทท่ี 13  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 “สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) : ภาษาส าคัญของโลก”  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “สาระ
วิชาหลัก (Core Subjects) : ภาษาส าคัญ
ของโลก” จากนั้นตั้ งค าถามน า   โดย
แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอน
คัดเลือกมาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษา
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  (Group Discussion)  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง า น               
เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 “สาระวิชาหลัก (Core Subjects) 
: ภาษาส าคัญของโลก” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์  
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

21 “สาระวิชาหลัก (Core Subjects) : 
ภาษาส าคัญของโลก” โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง ทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 “สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) : ภาษาส าคัญของโลก” 
2.  การทดสอบภาษาอังกฤษ 

“สาระวิชาหลัก (Core 
Subjects) : ภาษาส าคัญของ
โลก” 

การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

14 
(4 ชม.) 

บทท่ี 14  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 “ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
(Life and Career Skills)” 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ (Life and Career 
Skills)” จากนั้นตั้งค าถามน า  โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือก
มาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(Group Discussion)  

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 
(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก
พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง า น               

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 “ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life and 
Career Skills)” โ ด ย ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง ทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 “ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
(Life and Career Skills)” 
2.  การทดสอบทักษะทางอาชีพ 

มัลตมิีเดยี (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
“ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 
(Life and Career Skills)” 

เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 “ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (Life 
and Career Skills)” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

15 
(4 ชม.) 

บทท่ี 15  การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  “ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่ อ  แ ล ะ เทค โน โล ยี  ( Information, 
Media and Technology Skills)” 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1.  ผู้สอนให้นักศึกษาชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “ทักษะ
ด้ านสารสน เทศ  สื่ อ  และ เทคโน โลยี 
(Information, Media and Technology 

1.  เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชา  สัมมนาทาง
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 
2.  เครื่องฉายภาพ 

1.  การใช้แบบสังเกต โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏบิตัิ
ตนของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  การส่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย  โดยบันทึก

ผศ.พัศรินท์  
ก่อเลิศวรพงศ ์ 



25 
 

สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Skills)” จากนั้นตั้งค าถามน า  โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม กลุ่มละ  6-10 คน โดยผู้สอนคัดเลือก
มาจ านวน 3 กลุ่ม และให้นักศึกษาร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น อภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(Group Discussion)  
3.  ผู้สอนให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบท
และเฉลยค าตอบ 
5.  ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
หัวข้อเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  “ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่ อ  และ
เทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills)” โดยให้นักศึกษาเข้า
ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ  
นิตยสาร  หรือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อทบทวนความรู ้
6.  ผู้สอนให้นักศึกษาร่วมกันสรุปเนื้อหา 
 

 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  ใบงาน เรื่อง ทักษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 “ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and 

(Projector)  และ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Laptop)  
3.  สื่อเพาเวอร์พอยต์ 
มัลตมิีเดยี (Multimedia       
for Presentation) 
4.  สื่อวีดิทัศน ์เรื่อง ทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
“ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี 
(Information, Media and 
Technology Skills)” 

พฤติกรรมของนักศึกษาในระหว่าง
การเรียนการสอนและการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร ท า ใ บ ง า น               
เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 “ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media 
and Technology Skills)” 
3.  ประเมินด้วยการตอบค าถามและ
การท าแบบฝึกหัด  
4.  ประเมินผลจากการอภิปรายตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่มอบหมาย 
5.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม 
6.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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สัปดาห์ท่ี 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล  
(สัดส่วนการประเมิน) 

ผู้สอน 

Technology Skills)” 
2.  การอบรมคอมพิวเตอร ์

16 
(4 ชม.) 

สอบประมวลความรู้ 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - กิจกรรมในชั้นเรียน     40% 
  - การจัดกิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน   20% 
  - สอบประมวลความรู้     30% 
  - จิตพิสัย        10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

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

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1 เอกสารและต าราหลัก 
พัศรินท์  ก่อเลิศวรพงศ์ . (2560) . เอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ , ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต . มหาวทิยาลัยสวนดุสิต. 
 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
สิริอร  วิชชาวุธ . (2554) . จิตวิทยาการเรียนรู้ , กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ. (2560) . จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

กรุงเทพ. 
 



28 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
 2) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 3) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
 3) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนักศึกษา 

7.3 การปรับปรุงการสอน 
      หลังจากผ่านการประเมินการสอนในข้อ  2  จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 

1)  การน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักษึกษามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการสอน ใน
กรณีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่ า  โดยวิธีการเรียนเสริม 

2)  การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3)  ระดมสมองจากทีมผู้สอน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
น าเสนอผลงาน 

คุณธรรม จริยธรรม    
ความรู้    
ทักษะทางปัญญา    
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้ไอที 
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7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีท่ีผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 

 


