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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา HMS ๓๔๐๘ รายวชิา จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร 

สาขาวชิา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัย สหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

  

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา   HMS ๓๔๐๘ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Organization and Industrial Psychology  

 

๒. จำนวนหน่วยกติ  ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตัิ – ศึกษาด้วยตัวเอง)   

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเลขานุการ การแพทย์และสาธารณสุข-วิชาเฉพาะ 

 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ทิพย์วารนิทร ์ เบ็ญจนิรัตน์  

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อ.ดร.ทิพย์วารินทร ์ เบ็ญจนิรัตน์  

 

๕. สถานที่ติดต่อ วิทยาลยัสหเวชศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา / tipvarin_b@hotmail.com 

 

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ / ช้ันปีที ่๓ 

๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ ประมาณ  ๓๐  คน 

 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี) …................ไม่มี............................................... 
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๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …................ไม่มี............................................... 

 

๙. สถานที่เรียน   วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย การพัฒนาการทำงานของบุคลากร และองค์การ  

บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลุ่มทางการและกลุ่มไม่เป็นทางการ ในองค์การ การติดต่อสื่อสารบุคคล องค์การ 

และการประยุกต์จิตวิทยากับการทำงานเพื่อให้สังคมมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึน้ได้ 

  ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศีกษาสามารถ 

 ๑. ๑ มีความรูค้วามเข้าใจหลักการของแนวคิดเกี่ยวกับจติวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 

 ๑.๒ เสนอรูปแบบของการประยุกต์จิตวิทยามาแก้ไขปัญหาในงานอุตสาหกรรมและองค์กร 

 ๑.๓ นำเสนอความรูท้ี่สามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวัน และการศึกษาด้านเทคโนโลยี 

 ๑.๔ อธิบายได้ว่า จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มีความสัมพันธ์ต่ออาชีพจติวิทยาโดยรวม 

 ๑.๕ ระบุขอบเขตของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรได้ 

 ๑.๖ มีความรูเ้ก่ียวกับประวัติจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ตลอดจนบุคคล เหตุการณ์และยุคสมัยที่สำคัญๆ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สามารถนำความรูไ้ป

ประยุกต์ใช้กับผู้รับบรกิารได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิชาชีพต่อไป 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 

๑. คำอธบิายรายวิชา 

  (ภาษาไทย) ความหมาย การประยุกต์จิตวิทยากับการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาการทำงานของ

บุคลากร และองค์การ  บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กลุ่มทางการและกลุ่มไม่เป็นทางการ ในองค์การ การ

ติดต่อสื่อสารบุคคล องค์การ และสังคม 

          (ภาษาอั งกฤษ) An overview of meaning, applied psychology with job and being good health, job description 

development for people and organization. An organization atmosphere, corporate culture for formal and informal people 

in the organization, communication of people, an organization and society. 
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๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕ (ชั่วโมง/ภาคการศกึษา) - - ๙๐ (ชั่วโมง/ภาคการศึกษา) 

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 (ผู้รับผดิชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ......... ช้ัน ....... อาคาร ............ คณะ/วิทยาลัย...................... 

 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข .............๐๙๕๙๙๕๓๒๘๙................................................... 

 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ............ tipvarin.be@ssru.ac.th................................................ 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)....... Line.... tipvarin12......................................... 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................-................................................. 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
       (๑)  ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผลและกฎเกณฑ์ทางสังคม 

  (๒)  มีวนิัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์สุจรติ เสยีสละ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายแบบมสี่วนร่วมโดยยกตัวอย่างและสอดแทรกคำชม สำหรับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเหมาะสม 
(๒) กำหนดกจิกรรมใบงานกลุ่ม และนำเสนอหน้าชัน้เรียนโดยกำหนดเวลาการส่งงาน 
(๓) กำหนดกจิกรรมเข้าเรยีนให้นักศึกษาต้องเขา้ห้องเรียนสายไม่เกิน 15 นาท ีและมีขอ้ตกลงก่อนเรียนกับ

ผู้เรยีนถงึบทลงโทษ และแนวทางการปฏิบัติร่วมกนั 
๑.๓    วธิกีารประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการร่วมอภิปรายและตอบคำถามในช่ัวโมงบรรยาย 
(๒)  ประเมนิพฤติกรรมนักศึกษาในขณะบรรยาย 
(๓)  ประเมินพฤติกรรมการเขา้เรียนและการส่งงานตามมอบหมาย ตรงเวลา 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
  (๑)  มีความรูต้่อการดำเนินชวีิต 
  (๒)  มีความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปจัจุบัน 
  (๓)  ตระหนักในกฎระเบยีบและขอ้บังคับ 
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๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายแบบมสี่วนร่วม 
(๒)  กำหนดสถานการณ ์ร่วมกันวิเคราะห์และนำเสนอ 
(๓)  กำหนดงานให้สรุปเนือ้หาที่ได้เรยีนรู ้

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) สอบย่อยและสอบปลายภาค 
(๒) การนำเสนอข้อคดิเห็นในระหว่างเรียน 
(๓) ผลจากการตอบคำถาม 
(๔)  คุณภาพงานถูกต้องตามแนวคิด ทฤษฎ ี
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑)  มทีักษะการแก้ปัญหา 
  (๒)  มีการคดิเชิงสรา้งสรรค์ 
  (๓)  ใช้ทักษะทางวิชาการอย่างถ่องแท ้
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ใบงานใหศ้กึษาคน้ควา้ 
(๒)  การศึกษาค้นควา้จากโจทย์สถานการณ์ แล้วให้นำเสนอหน้าชัน้ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) รายงานผลการศึกษาค้นควา้ แล้วนำเสนอหนา้ชั้น 
(๒) รายงานการศึกษาค้นควา้จากโจทย์สถานการณ ์
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  มีบทบาทเหมาะสมในการทำงาน มีมนุษยสมัพันธแ์ละมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งในบทบาทของผูน้ำ และในบทบาทของสมาชิกกลุ่มทีด่ีได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ไปปฏิบัติงานได ้
  (๒)  มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรับผดิชอบตอ่
สังคมและองค์กร 
  (๓)  ใช้ทกัษะทางวิชาการอย่างถ่องแท้ มีความคดิรเิร่ิมในการวเิคราะห์ 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  กำหนดกจิกรรมใหง้านกลุ่มคน้ควา้ แล้วนำเสนอหนา้ชั้น 
(๒)  จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติกลุม่แบบมีส่วนร่วม 
 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) รายงานผลการศึกษาค้นคว้า  
(๒)  ประเมนิจากการสังเกตการณ์ร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  (๑)  เลอืกและประยุกต์เทคนิคทางสถติิ ทางตัวเลขเพื่อการตัดสนิใจ 
  (๒)  มีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ 

  (๓)  ใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้สืบค้นคว้า จากเอกสารบทความทางวิชาการแล้วให้นำเสนอ 
(๒)  การศึกษาค้นคว้าโจทย์สถานการณ์ นำเสนอหนา้ชั้นเรยีน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  นำเสนอบทความวิชาการที่เก่ียวกับปัญหาสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 
(๒)  รายงานการศึกษาค้นควา้โจทยส์ถานการณ์และการนำเสนอหนา้ชั้นเรยีน 
 

หมายเหตุ 
สัญลกัษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ -แนะนำรายวชิา 

-ทดสอบก่อนเรียน 

-ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์กร 

๓ ๑. การแนะนำตัว การกำหนดขอ้ตกลงร่วมใน

การเรียนการสอนและเกณฑ์การให้คะแนน 

ในการประเมินผล  

๒. ทำความเขา้ใจในการเรียนรู้วชิาจิตวทิยา

อุตสาหกรรมและองค์กร 

LO: ทำใหผู้้เรียนเข้าใจในกระบวนการ และมี

ทิศทางในดา้นการเรียนการสอน และได้นำ

ข้อตกลงไปปฏบัิต ิ 

๒. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ บทที่๑ 

- ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม เป็ น ม า 

ขอบข่าย วิวัฒนาการของจิตวิทยา

อุตสาหกรรมในประเทศไทย 

- ทฤษฎีและการวิจัยของจิตวิทยา

อุตสาหกรรม 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารินทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๓ บทที ่๒ 

- สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์กร 

-  บทบาทหน้าท่ีของนักจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์กร 

 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๔ บทที่ ๓ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กร 

- ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎี

องค์การ 

- ประโยชน์ของการศึกษาทฤษฎี

องค์การ 

- ประเภทของทฤษฎีองค์การ 

- แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ 

- ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมหรือ

แบบคลาสสิก 

- ท ฤ ษ ฎี อ งค์ ก า ร วิ ธี ก า รท า ง

พฤตกิรรมศาสตร์ 

- ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วดิโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๕ บทที่ ๔ 

- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม

องค์การ 

- ค ว าม ห ม า ย ข อ งพ ฤ ติ ก ร รม

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

องค์การ 

- ค วาม ส ำคั ญ ของพ ฤ ติ ก รรม

องค์การ 

- หลักการสร้างความพึงพอใจใน

พฤตกิรรมองค์การ 

-  องค์ประกอบของพฤติกรรม

องค์การ 

- แบบจำลองพฤตกิรรมองค์การ 

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

๖ บทที่ ๕  

- การติดต่อสื่อสารบุคคล องค์การ 

และสังคม 

บริการวิชาการ64 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึน้ 

๓. ลงพื้นท่ีเพื่อฝึกปฏบัิติการตดิต่อสื่อสาร

บุคคล องค์การ และสังคม 

LO: ผู้เรียนเกิดทักษะในการตดิต่อสื่อสาร

บุคคล องค์การ และสังคม 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๗ บทที่ ๖ 

- ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

การทำงาน 

     บริการวิชาการ64 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช้ Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

๓. ลงพื้นท่ีเพื่อฝึกปฏบัิตกิารสังเกตความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในการทำงาน 

LO: ผู้เรียนเกิดทักษะการสังเกตความ

แตกต่างระหว่างบุคคลในการทำงาน 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๘ สอบกลางภาค ๒ ข้อสอบ อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๙ บทที่ ๗ ทีมงาน  

- ความหมายและความสำคัญ 

- ความขัดแย้งภายในกลุ่ม /กลุ่ม

สามัคคี 

- การคลอ้ยตามกลุ่ม 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลิปท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

๓. แบ่งกลุ่มฝึกปฏบัิตกิารทำงานเป็นทีม 

LO: ผู้เรียนเกิดทักษะการทำงานเป็นทีม 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๑๐ บทที่ ๘ 

- สภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกีย่วข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๑๑ บทที่ ๙ 

- การพัฒนาการทำงานของ

บุคลากร 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๑๒ บทที่ ๑๐ 

การพัฒนาการทำงานขององคก์าร   

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางท่ีชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑๓ บทที่ ๑๑ 

บรรยากาศองค์การ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๑๔ บทที่ ๑๒ 

วัฒนธรรมองค์การ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพยว์ารินทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๑๕ บทที่ ๑๓  

ก ลุ่ ม ท า งก า รแ ล ะก ลุ่ ม ไ ม่ เป็ น

ทางการ ในองค์การ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

อ.ดร.ทิพยว์ารินทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

๑๖ บทที่ ๑๔ 

การประยุกต์จิตวิทยากับการทำงาน

เพื่อให้มคีวามเป็นอยู่ท่ีดขีึน้ 

๓ ๑. บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power point 

ประกอบ 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้ 

๒. ยกตัวอย่าง สถานการณ์ วิดโีอคลปิท่ี

เกี่ยวข้อง 

LO: ผู้เรียนได้ความรู้เป็นแนวทางที่ชัดเจนใน

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

๓. แบ่งกลุ่มค้นคว้านำเสนอ 

LO: ผู้เรียนเกิดทักษะการสบืค้น การ

อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

วเิคราะห์ และนำเสนอ 

๑๗ สอบปลายภาค ๒ ข้อสอบ อ.ดร.ทิพย์วารนิทร์  

เบ็ญจนิรัตน์ 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวขอ้ย่อยแต่ละหัวขอ้ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมนิและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการ

ประเมินผล 

- มีความรู้และความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญ 
ในเนื้อหา 
- สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

สอบ ๒ ครั้ง  

- สอบกลางภาค (หัวข้อท่ี ๑-๖)  

- สอบปลายภาค (หัวข้อท่ี ๙-๑๖)  

 

สัปดาห์ที่  ๘

สัปดาห์ที่ ๑๗  

 

๓๐ % 

๓๐ %      

- ซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความ รับผดิชอบ  
- คิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
เหตุผล และแสดงความคิดเห็นอย่าง สร้างสรรค์ 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

๑ . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ
นำเสนอผลการศึกษาดูงาน 
(งานรายบุคคล)  
๒. เนือ้หาสาระ การแสดง
ความคิดเห็น  
 ๓. ความรับผิดชอบในการส่ง
งานตามช่วงเวลาที่กำหนด  

 สัปดาห์ที่ ๖   
  

  

  

  

     ๔ % 

          

  

๔ % 

 

๒ % 

- มีปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นอย่างเอื้ออาทร     
- สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำ และสมาชิกใน 
สถานการณ์ที่กำหนดให้ 
- มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ัง

ภาษาพูดและภาษาเขียน รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบ

การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

- ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และ นำเสนอได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑. การทำรายงานกลุ่ม     
๑.๑ เนื้อหาสาระ และการอ้างอิง 
ที่มา (ประเมินผลโดยอาจารย์
ประเมินจากการเขียนรายงาน)      
๑.๒ การมสี่วนร่วมของสมาชิก 
กลุ่ม (ประเมินผลโดยสมาชิกกลุม่
ประเมินผลความร่วมมือ)   
  ๑.๓ การส่งรายงานตรงตามเวลา
ที่กำหนด (ประเมินผลโดยอาจารย)์  
๒. การนำเสนอรายงาน 
(ประเมินผลโดยอาจารย์) 

สัปดาห์ที่ ๙-๑๖ 

 

  

๔ %  

  
  

๔ %  

  

 ๔ % 
 

  

๘ %  

- คะแนนจิตพยั การเข้าเรียน / การมีส่วนร่วมในช้ัน สัปดาห์ที่ ๑-๑๕ ๑๐ %  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

เรียน   

 

การตัดเกรดตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

อักษร ผลการศึกษา  ช่วงคะแนน       ค่าระดับคะแนน 

A ดียอดเยีย่ม  ๘๖.๐๐-๑๐๐   ๔.๐๐ 

A- ดีเยี่ยม   ๘๒.๐๐-๘๕.๐๐   ๓.๗๕ 

B+ ดีมาก   ๗๘.๐๐-๘๑.๐๐   ๓.๕๐ 

B ดี   ๗๔.๐๐-๗๗.๐๐  ๓.๐๐ 

B- ค่อนข้างด ี  ๗๐.๐๐-๗๓.๐๐  ๒.๗๕ 

C+ ปานกลางค่อนข้างด ี ๖๖.๐๐-๖๙.๐๐   ๒.๕๐ 

C ปานกลาง  ๖๒.๐๐-๖๕.๐๐   ๒.๐๐ 

C- ปานกลางค่อนข้างออ่น ๕๘.๐๐-๖๑.๐๐   ๑.๗๕ 

D+ ค่อนข้างออ่น  ๕๔.๐๐-๕๗.๐๐   ๑.๕๐ 

D อ่อน   ๕๐.๐๐-๕๓.๐๐   ๑.๐๐ 

D- อ่อนมาก  ๔๖.๐๐-๔๙.๐๐   ๐.๗๕ 

F ตก   ๐.๐๐-๔๕.๐๐   ๐.๐๐ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

 ๑)  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย  ทรัพยะประภา. (๒๕๔๘).  จติวิทยาประยุกต์ในชีวติและการทำงาน.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร. 

 ๒)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรยี์ กาญจนวงศ.์ (๒๕๕๖). จิตวิทยาสุขภาพ. พิมพ์คร้ังที่ ๓. มูลนิธิมหามกุฏราช

วิทยาลยั.นครปฐม. 

 ๓)  วาทิน ี สุขมาก. (๒๕๕๗). การสื่อสารและสัมพนัธภาพเพื่อการบำบัด. กากะเยยีสำนักพมิพ.์ 

 ๔)  สิริอร วิชชาวธุ. (๒๕๔๙). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องตน้. สำนักพมิพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

 - 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

 ๑)  http://www.rimkhobfabooks.com/978-616-538-138-3 

 ๒)  http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9789740328384 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา    ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.๑ ชีแ้จงใหน้ักศึกษาเห็นความสำคัญของผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

๑.๒ ใหน้ักศึกษาประเมนิ/แสดงความเหน็ผ่านการประเมินผลรายวิชาและ การประเมินการสอนของอาจารย์ 

๑.๓ การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและนักศกึษา 

๑.๔ การสะท้อนคดิของนักศกึษา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

๒.๑ อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง 

๒.๒ การสังเกตและประเมนิการสอนของอาจารย์ผู้ร่วมทีมการสอน 

๒.๓ ผลการสอบ/ผลการเรยีนรู้ 

๒.๔ การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู ้

๓. การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ ประมวลความคดิเหน็ของนักศึกษา ผลการประเมินการสอน ปญัหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุง

การสอน 

๓.๒ การปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 

๓.๓ การประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

๔.๑ คณะกรรมการทวนสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ ท่าน ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษา (เกรด) กับข้อสอบ รายงานการวเิคราะห์กรณีศึกษา และการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา 

๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพิจารณาให้ระดับคะแนนผ่านการรับรองจากคณะกรรมการภาควิชาและ

คณะกรรมการประจำคณะฯ 

๔.๓ รายงานระดับคะแนนไปยังกองทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยตามเวลาที่กาหนด 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

๕.๑ นำผลการประเมินโดยนักศึกษาจากข้อ ๑ และการประเมินการสอนจากข้อ ๒ มาประมวลเพื่อปรับปรุงรายวิชา 

และแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

๕.๒ จัดประชุม/สัมมนาทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนและปรับปรุงรายวิชา 

๕.๓ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินจากนักศึกษา 

และทีมอาจารย์ผู้สอน 

 

***********************



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๓ 

รายวิชา จติวิทยาคลินิก สาขาวิชา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข คณะ/วิทยาลัยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒ 
ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทกัษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

รหัสวิชา HMS ๓๔๐๘ จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์รชื่อรายวิชา  

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร 
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     ความรับผดิชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

 

 


