รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2513710 ชื่อวิชา การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Application of Psychology for Human Resource
Development
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11508
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย์ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ และเคารพสิทธิและรับฟังความคิด เห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิ ต วิท ยาอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร มี ก ารติ ด ตามความก้ าวหน้ าทางวิ ช าการและงานวิจั ย ที่
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เกี่ย วข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การในปัจจุบัน และมีการพัฒ นาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
2.1.3. มี ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ อย่างเป็น ระบบตามหลั กการที่ ได้ ศึกษามารวมทั้ ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญ หาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญ หาในการศึกษาข้อมูล ต่างๆ และ
ปฏิ บั ติ การวิจั ย ทางพฤติก รรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์ และอธิบ ายปั ญ หาที่ เกิด ขึ้น ในองค์ การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒ นาองค์การ และสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่ว ยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นา หรือผู้ร่วมทีมในการทางาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับชั้น ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป และ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.5. สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งปากเปล่ าและการเขี ยน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ใส่ใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถร่วมกันทางานตามที่มอบหมายได้อย่างเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้เรียนบางคนรู้สึ กว่างานที่ได้รับ มอบหมายนั้นมีปริมาณมากทาให้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทั นตาม
กาหนดเวลา ดังนั้น ผู้สอนอาจจะต้องมี ปรับกิจกรรมที่ไม่จาเป็น ที่เกินความจาเป็นออกบ้างเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญและกระบวนการในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี
หลักการและลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้าน
พลวัตกลุ่ม และสังคมมิติ มาใช้ในการนากิจกรรมและการประเมินผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการและการบริหารจัดการฝึกอบรมที่นาเทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการจัดฝึกอบรมในสถานการณ์จริง
A study of importance and procedure in human resource development by
applying the theories, methodologies and skill of psychology i.e., motivation theory,
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learning theory, personality theory, principle of interpersonal relationship, principle of
psychological communication, skill of group dynamic, sociometry to apply for activity
and evaluation in human resource development, procedure and management in
training by using techniques and skill of psychological tools as efficiency, including
practice in action situations.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุ่ม เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่า

การศึกษาด้วย
ตนเอง
75 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือขณะปฏิบัติการภาคสนาม (On-the-job)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ คานึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1. จั ด การเรี ย นการสอนโดยการ
สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
ความรับ ผิ ด ชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ในงานพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทา
ให้ผู้เรียนได้รับ การปลูกฝังวัฒ นธรรมที่ดี
งามให้ นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
ความรับ ผิ ด ชอบ การตรงต่ อ เวลา การ
แต่ ง กายที่ เป็ น ไป ตามระเบี ยบ ของ
มหาวิท ยาลั ย เพื่ อปลู กฝั งความซื่อสั ต ย์
สุ จริตให้ เกิด ขึ้นทั้ งในการเรียนการสอน
การสอบ การปฏิ บัติภ ารกิจตามที่ ได้รับ
มอบหมาย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

1 ป ร ะ เมิ น โด ย ใช้ แ บ บ สั งเก ต สัปดาห์ที่
พฤติกรรมในชั้นเรียน เพื่อดูการปฏิบัติตน 1 - 15
ของนักศึกษา รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
2 ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ งาน เช่ น
มอบหมายชิ้ น งาน แบบฝึ ก หั ด การร่ ว ม
กิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากงาน
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง
3. ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา

1. ใช้ ก ารบ รรย าย ป ระก อ บ กั บ
1 ประเมินจากการตอบคาถามและ สัปดาห์ที่
ซั ก ถามในประเด็ น ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ เข้ า ใจ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1 – 15
พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมิ น จากผลการเข้ า ร่ ว มการ และ 16
กับหัวข้อ หรือเนื้อหาต่างๆ ตามที่กาหนด อภิ ป รายกลุ่ ม และน าเสนองาน ซึ่ ง เป็ น

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
10%

40%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

อุตสาหกรรมและองค์การ
2.2 มีการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
สาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การในปัจจุบัน
2.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

ไว้ในแผนการสอน
2. ใช้ ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นเพื่ อ ไป
ทาการศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
โดยน ามาอภิ ป รายกลุ่ ม และน าเสนอใน
ชั้นเรียน
3. สอนโดยการใช้ ก รณี ศึ ก ษาใน
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการ
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ไ ด้ แ ก่
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายโยงความรู้ การ
วิ เคราะห์ แ ผนพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
หรื อ หั ว ข้ อ พิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ น่ า สนใจในปั จ จุ บั น
เป็นต้น
4. การแสดงบทบาทสมมุ ติ (RolePlaying) แบ่งกลุ่มกาหนดและฝึกทักษะ
การแสดงออกตามบทบาทที่กาหนด เช่น
การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การเป็น
ผู้ น าเกมการฝึ ก อบรม หรื อ การเป็ น
ผู้ดาเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนา

หั ว ข้ อ ในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลงานทาง
วิชาการในปัจจุบัน
3. ประเมินจากผลจากการระดมสมอง
กรณี ศึ ก ษา ผลการแสดงบทบาทสมมติ
และผลงานจากการทาแบบฝึกหัดทั้งจาก
ศึ ก ษาค้ น คว้ า การแสดงความคิ ด และ
การแสดงบทบาทสมมติ
4. ประเมินจากการสอบปฏิบั ติด้าน
ต่ า งๆ และการสอบปลายภ าค ด้ ว ย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ ความรู้ การคิด
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้
ศึกษามา รวมทั้งสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
3.3 มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม
รวมถึงการนาความรู้ เทคนิคและวิธีการ
ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ
3.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่

1 . อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม
(Group Discussion) โด ย ก าร แ ล ก เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ หั ว ข้ อ ที่ ก ลุ่ ม
ตั ด สิ น ใจร่ ว มกั น โดยการน าหลั ก การ
เรี ย นรู้ ม าคิ ด วิเคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
และประยุก ต์องค์ค วามรู้ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
กระบวนการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์
2. ก ารร่ ว ม กั น ท ากิ จ ก รรม ต าม
แบบฝึกหัดที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดที่ 5 ได้แก่ การหา
ค วาม จ าเป็ น ใน ก ารฝึ ก อ บ รม ก าร
ออกแบบโปรแกรมการฝึ ก อบรม การ
ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเขี ย นโครงการ
ฝึกอบรม การเขียนบทพูดที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฝึ กอบรมสั มมนา การฝึ กเขียน
บทเรียน (Lesson Plan) สาหรับการเป็น
วิท ยากร ตลอดจนฝึ กการวางแผนและ
ดาเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา เป็น

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. ประเมินจากผลการอภิปรายและ สัปดาห์ที่
การนาเสนอที่เข้าใจง่าย
1 – 15
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติโดยการ และ 16
นาหลักการเรียนรู้มาใช้ใน และต้องมีการ
อ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสม
ประเมินจากการจัดโครงการสัมมนา
3. ประเมินจากการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ ทารายงานและ
นาเสนอในชั้นเรียนโดยใช้การสังเคราะห์
สาระความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
4. ประเมิ น จากการสอบปฏิ บั ติ ด้ า น
ต่ า งๆ และการสอบปลายภ าค ด้ ว ย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ ความรู้ การคิด
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ต้น

3. การเรี ย นรู้ โ ดยการจั ด ท าเป็ น
โค ร งก า ร (Project-Based Learning)
โดยให้นักศึกษาร่วมกันคิดและดาเนินการ
จัดทาโครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการหาความจาเป็น
ในการฝึกอบรมพัฒนา การสร้างหลักสูตร
การเตรียมงานสั ม มนา การหาวิท ยากร
การดาเนินการจัดอบรมสัมมนา รวมถึง
การประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อ
จัดทาเป็นรายงานตามโครงการ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
1. การสอนแบบร่วมมื อประสานใจ
ความรับผิดชอบ
(Co-Operative Learning) โด ย มุ่ งให้
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับ นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่ง
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
กันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
และประสานงานกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ประสิทธิภาพ
เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิ ดชอบ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เช่น
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการ
การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ เพื่ อ ร่ ว มงาน การมี
เป็นผู้นา หรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
มนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้าง

1. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรม สัปดาห์ที่
ในการทางานร่ว มกัน การสื่ อสารในกลุ่ ม 1 - 15
การแก้ ไขปั ญ หาที่ เกิด ขึ้ น ในสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจนภาวะผู้นาและผู้ตามในการ
ทางานร่วมกัน
2. ประเมิ น จากผลการระดมสมอง
ความพยายามในการศึ กษาค้ น คว้า เพื่ อ
การนาเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือ
การแสดงความคิ ด และการฝึ ก ทั ก ษะที่
เกี่ยวข้อง

10%
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วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์การทุกระดับชั้น ผู้รับบริการและ
บุคคลทั่วไป
4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2. การสอนแบบระดมพลั ง สมอง
3. ประเมิ น จากการใช้ ภ าษาในการ
(Brainstorming) เป็นการอภิปรายที่ใช้ เขียนรายงานผลโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่
กระตุ้ น กลุ่ ม ผู้ เรี ย นเพื่ อ หาค าตอบหรื อ ต้ อ งใช้ ก ารสื่ อ สารทั้ ง ภ าษาไท ย ห รื อ
ทางเลื อกส าหรับ ปั ญ หาที่ ก าหนด โดย ภาษาอังกฤษ
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิกช่วยกันคิด และ
หาคาตอบหรือทางเลือก สาหรับปัญหาที่
กาหนดให้มากที่สุด แล้วช่วยกันพิจารณา
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดอาจมีมากกว่าหนึ่ง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
ร่วมด้วย
5.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบ
ของการสื่อสารในการนาเสนอผลงานได้

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จากการ
เรี ย นการสอน ทั้ ง ทางเรื่ อ งการสื่ อ สาร
ด้วยการพู ดคุย การอภิป ราย การเขีย น
รายงานผลโครงการ และการใช้ สื บ ค้ น
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. ป ระเมิ น ผลจาก ผ ลการศึ ก ษ า สัปดาห์ที่
ค้นคว้าโดยการนาหลักการที่ได้ เรียนรู้มา 1 - 15
ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ
สอน
2. ประเมินจากผลการนาเสนอตาม
ประเด็ น ที่ ม อบหมายหรื อ การแสดง
ความคิดในงานของกลุ่ม
3. ประเมิน จากผลการสื บ ค้ นข้ อมู ล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)

1
แนะนารายวิชา การจัดการเรียนการ
(4 ชม.) สอนและการประเมินผล
- ความหมาย วัตถุประสงค์
ความสาคัญของการฝึกอบรมและ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- จรรยาบรรณของนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2
- กลยุทธ์การจัดการฝึกอบรม
(4 ชม.). - สมรรถนะของบุคคลกับการทางาน
เพื่อการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
- การวิเคราะห์ความจาเป็นในการ ฝึกอบรมและการจัดทาแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Training for Competitive
Advantage
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้าน
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
2. การระดมสมองจากกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Strategic Training
เรื่อง 2 : Needs Assessment
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด การหาความจาเป็นในการ

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. ใบงานกรณีศึกษา
4. ใบข้อสรุปจากการระดม
สมอง
5. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 1 : การทบทวนความรู้)

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. ผลงานจากการระดมสมอง
5. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 2 : การหาความจาเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนา

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

10

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น
แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นต้น
3
- ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning
(4 ชม.) Theories)
ชม.) - การออกแบบโปรแกรมการอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

ทรัพยากรมนุษย์)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Learning ; Theories and
Program Design
- 3. การร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมจากความจาเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมจากความจาเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. ใบข้อสรุปจากการระดม
สมอง

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. ผลงานจากการระดมสมอง

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

4
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- การถ่ายโยงความรู้
(4 ชม.) - ประเภทของการฝึกอบรมและ
1. บรรยาย
ชม.) พัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน - 2. อภิปรายกลุม่ และนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Transfer of Training

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. ผลงานจากการระดมสมอง

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

11

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

- เรื่อง 2 : Traditional Training
Methods
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการถ่ายโยงความรู้
5
- การประเมินผลการฝึกอบรมและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. บรรยาย
- 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Training Evaluation
- 3. การร่วมทากิจกรรมตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
- 1. แบบฝึกหัด การประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
6
- เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) บุคลากร
1. บรรยาย
- การเขียนโครงการฝึกอบรมและ - 2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Use of New Technologies in
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Training
- การติดต่อเชิญวิทยากร
- 3. การร่วมทากิจกรรมตามแบบฝึกหัด

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

3. ใบข้อสรุปจากการระดม
สมอง

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 3 : การประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร)

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 4 : การเขียนโครงการ
การฝึกอบรมและพัฒนา

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

12

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน
-

7
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(4 ชม.) - หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
(4 ชม.) สายงานอาชีพ (Career
Development and Training Roadmap)
-

กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด การเขียนโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Employee Development
เรื่อง 2 : Special Issues in Training
and Development
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Careers and Career
Management
เรื่อง 2 : Special Challenges in
Career Management
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสาย

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

ทรัพยากรมนุษย์)
1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. ใบข้อสรุปจากการระดม
สมอง

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. ผลงานจากการระดมสมอง

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 5 : ข้อสรุปจากการ
กรณีศึกษาการวิเคราะห์
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามสายอาชีพ)

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุ่ม
3. วิธีการนาเสนอ
4. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

13

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

9
- หลักการและเทคนิคการเป็น
(4 ชม.) พิธีกร
- การเขียนบทพูดในโอกาสต่างๆ ที- ่
เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม
สัมมนา
10
- หลักการและเทคนิคการเป็น
(4 ชม.) วิทยากร
- การเขียนบทบรรยายและการ จัดเตรียมบทเรียน (Lesson Plan)
-

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

อาชีพ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด (กรณีศึกษา) การ
วิเคราะห์แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามสายอาชีพ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็นพิธีกร
ในโครงการฝึกอบรมสัมมนา
3. การร่วมทากิจกรรมตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด การเขียนบทพูดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมสัมมนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
วิทยากรในโครงการฝึกอบรมสัมมนา
3. การร่วมทากิจกรรมตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด การเขียนบทเรียนสาหรับ

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นพิธีกร
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 6 : การเขียนบทพูดที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม
สัมมนา)
1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นวิทยากร
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 7 : การเขียนบทเรียน
สาหรับวิทยากรในโครงการ

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาทสมมติ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ผศ. อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาทสมมติ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

14

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

11
- การเป็นวิทยากร ผู้นาการ
(4 ชม.) ฝึกอบรมที่ใช้กิจกรรมและเกมในการ
อบรมสัมมนา
- การสอบปฏิบัติการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม
12
- กระบวนการจัดฝึกอบรมสัมมนา
(4 ชม.) แบบต่างๆ
13
- การเตรียมจัดงานเพื่อจัดโครงการ
(4 ชม.) อบรมสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

วิทยากรในโครงการฝึกอบรมสัมมนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
วิทยากรที่ใช้เกมในการอบรมสัมมนา
3. สอบภาคปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
ผู้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา
3. การร่วมทากิจกรรมตามแบบฝึกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัด การวางแผนและ
ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา

ฝึกอบรมสัมมนา)
1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นวิทยากรเกม
3. ผลการสอบภาคปฏิบัติ
1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นผู้ดาเนินการจัด
โครงการอบรมสัมมนา
3. แบบฝึกหัด
(บฝ.ที่ 8 : การวางแผนและ
ดาเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา)
1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ใบงานหัวข้อการจัดเตรียม
โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. การฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมงาน
โครงการอบรมสัมมนา
กิจกรรม/ใบงาน :

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาทสมมติ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาทสมมติ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

ผศ. พัศรินท์
ก่อเลิศวรพงศ์
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน
2. ผลการเตรียมงานโครงการ
อบรมสัมมนา

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

15

สัปดาห์ที่
(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

1. ใบงาน หัวข้อการจัดเตรียมโครงการ
อบรมสัมมนา
14
- การดาเนินจัดโครงการอบรม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) สัมมนาเต็มรูปแบบโดยเชิญวิทยากร 1. บรรยาย
จากภายนอก
2. การฝึกปฏิบัติการจัดโครงการอบรม
- บรรยายสรุปผลการดาเนิน
สัมมนาตามที่ได้ศึกษามา
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- การเขียนรายงาน
(4 ชม.) - ทิศทางของงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต
- การวิพากษ์การจัดโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
- ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา
ข้อเสนอแนะจากผู้สอน และความรู้
จากฝึกปฏิบัติการ
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(0 ชม.)

สื่อที่ใช้

1. การบรรยายประกอบการ
นาเสนอ PowerPoint
2. ผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่นักศึกษาวางไว้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบการ
1. บรรยาย
นาเสนอ PowerPoint
2. การสัมมนาความรู้จากการดาเนิน
2. แบบฝึกหัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
(บฝ.ที่ 9 : การเขียนรายงาน
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
ผลการจัดโครงการอบรม
กิจกรรม/ใบงาน :
สัมมนาเต็มรูปแบบ)
แบบฝึกหัดการเขียนรายงานผลการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
สอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล

1. ผลการฝึกปฏิบัติการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็ม
รูปแบบ

ผู้สอน

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. ผลการวิพากษ์สัมมนาความรู้ บัวเสนาะ
จากฝึกปฏิบัติการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
3. ผลจากการจัดทารายงานผล
การจัดโครงการอบรมสัมมนา
เต็มรูปแบบ
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานสัมมนาเต็มรูปแบบ
25%
- กิจกรรมในชั้นเรียน
25%
- สอบปลายภาค
30%
- สอบปฏิบัติ
10%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
วรวรรธณ์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 1)
กรุงเทพฯ : นวสาส์นการพิมพ์.
โสภณ ภูเก้าล้วน. (มปพ.). คู่มือการเป็นวิทยากรฝึกอบรม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. (เอกสารอัดสาเนา)
โสภณ ภูเก้าล้ว น. (มปพ.). การฝึ กอบรมเชิงปฏิ บัติการการเป็นวิทยากรฝึ กอบรมระบบมวลชน
สัมพันธ์. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (เอกสารอัดสาเนา)
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (2551). กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็น
เตอร์ จากัด.
Raymond A. Moe. (2000), Employee Training and Development. Singapore :
McGraw-Hill Companies.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
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7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม


ความรู้

-





ทักษะทางปัญญา

-





ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ไอที



-





-



7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
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