รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2511717

ชื่อวิชา จิตวิทยาบุคลากร
Personnel Psychology

1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-607
1.9 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม มีความเสียสละ
ซื่อสัตย์ คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ ตลอดจนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
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2.1.3. มี ความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลัก การที่ ได้ศึก ษามารวมทั้ ง
สามารถนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ ไขปัญ หาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญ หาในการศึกษาข้อมูล ต่างๆ และ
ปฏิบัติก ารวิจัยทางพฤติก รรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบ ายปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้นในองค์ก าร
อุตสาหกรรม รวมถึงการนาความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริห ารและ
พัฒนาองค์การ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารกั บกลุ่ม บุคคลทุก ระดับ โดยใช้ก ารสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญ หาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้ งในบทบาทของการเป็นผู้นา หรือผู้ร่วมที มในการท างาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒ นธรรมองค์ก ารและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.1.5. มี ทั ก ษะในการใช้เครื่องมื อทางจิต วิท ยาที่ อาศั ยวิท ยาการด้ านคอมพิ วเตอร์ร่วมด้ว ย
สามารถสื่อสารได้อ ย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและ
รูปแบบของการสื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
เนื่อ งจากเนื้อหาที่ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับ การปรับ ปรุงมาตั้ง แต่เริ่ม ท าการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันซึ่งใช้ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชานี้มาตลอด
เพียงแต่ควรปรับปรุงกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน
โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าโดยสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และวาง
แผนการเตรียมตัวสาหรับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยการประยุกต์ทฤษฎี
หลักการ ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีบุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะ
ด้านพลวัต กลุ่ม ทั ก ษะทางสัง คมมิ ติ เทคนิ คการให้คาปรึก ษา และจิตวิท ยาการบริห ารมาใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลาการ การธารงรักษา
บุคลากรและการสิ้นสุดการเป็นพนัก งาน โดยมุ่ งเน้นเทคนิคในการสัม ภาษณ์ง านด้วยคาถามทาง
จิตวิทยา การให้รางวัลและการลงโทษตามทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามัย
และปัจจัยจูงใจ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพาหะวิธีสาหรับจิตวิทยาการบริหาร
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A study of importance and procedure in human resources management by
applying the theories, methodologies, skills and techniques of psychology i. e. ,
motivation theory, perception theory, learning theory, personality theory, principle of
interpersonal relationship, principle of psychological communication, skill of group
dynamic, skill of sociometry, counseling techniques and management psychology to
apply for human resources management procedure i.e., recruitment and selection,
retention and retirement, particular in interview techniques with psychological
questions, awarding and punishment as learning theories, welfare management with
hygiene factors and motivation factors, including psychological tools as a intervention
for management psychology.
3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
ตนเอง
45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อ
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา ตามความต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มผี ลการเรียนต่า
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือขณะปฏิบัตกิ ารภาคสนาม ( On-the-job)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ คานึงถึง ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์

วิธีการสอน

1. จั ด การเรี ย นการสอนโดยการ
สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
ความรับ ผิด ชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงข้อ
พึ ง ตระหนั ก ในฐานะของนั ก บริ ห าร
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ ในเรื่องการเก็ บ รัก ษา
ความลั บ ส่วนบุ คคลโดยให้นั ก ศึก ษาจั ด
ก ลุ่ ม อ ภิ ป ราย ถึ งป ระเด็ น ปั ญ ห า ที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาว่าจ้าง การธารง
รัก ษาพนักงาน และการยุติก ารจ้างงาน
จากประสบการณ์ ของผู้ส อนเพื่ อนามา
ประยุกต์ใช้จากทฤษฎีจิตวิทยา
ด้านความรู้
1. ใช้ก ารบรรยายประกอบกั บ การ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
นาเสนองานแปลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
หลักการ วิธีการและทฤษฎีที่สาคัญใน
กั บ ประเด็น ที่ นัก ศึก ษาได้ช่ วยกั นศึก ษา
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม ค้นคว้านอกชั้นเรียน พร้อมทั้งการใช้กรณี

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. การใช้ แ บบสั ง เกต โดยสั ง เกต สัปดาห์ที่
พฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตน 1 - 15
ของนักศึกษา รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม
2. ประเมินด้วยการตอบคาถาม การ
สอบปากเปล่า ใบงานและแบบฝึกหัด
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
1. ประเมิ นจากผลการศึกษาค้นคว้า สัปดาห์ที่
และการน าเสนอ งานตามประเด็ น ที่ 1 – 15
มอบหมายหรือการแสดงความคิด และ และ 16
รายงานผลการฝึก ในสถานการณ์จ าลอง

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล
15%

30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
และองค์การ
2.2 มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในปัจจุบัน
2.3 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ
ที่มีความเกี่ยวข้อง

วิธีการสอน

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเนื้อหา
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการสอน
2. การเรียนรู้โดยการฝึกการสรรหา
และคั ดเลือก ตลอดจนการประเมิ นผล
การปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ์ จ าลอง
(Simulation Situation Learning) ซึ่ ง
นัก ศึก ษาร่วมกั น ฝึก ตามสถานการณ์ ใน
ตาแหน่งงานที่ผู้สอนกาหนดให้
3. อ ภิ ป ร า ย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม
( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอนแบบระดมพลั ง สมอง
3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ (Brainstorming) โดยกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามา
หาคาตอบหรือทางเลือกจากประเด็นที่
รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ก าหนด โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ม ๆ ให้ ส มาชิ ก
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ช่วยกันคิด และหาคาตอบหรือทางเลือก
3.2 สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สาหรับปัญหาที่กาหนดให้มากที่สุด แล้ว
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
2. การอภิ ป รายร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

ในรูปแบบรายงานนักศึกษาร่วมกันจัดทา
2. ประเมิ น จากการท าแบบฝึ ก หั ด
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์ และการสัง เคราะห์ ส าระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
3. ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร ฝึ ก ก า ร น า
แบบทดสอบทางจิตวิทยาในการคัดเลือก
และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมาใช้ ใน
สถานการณ์จ าลอง โดยนามาเที ยบเคียง
กั บ ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาที่ ได้ เ รี ย นรู้ ม าใน
รายวิชาที่เรียนผ่านมา
1. ประเมิ นผลการระดมสมองในการ สัปดาห์ที่
แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ ไ ด้ รั บ 1 – 15
มอบหมาย
และ 16
2. ประเมิ นจากผลการอภิป รายและ
การน าเสนอผล ของกลุ่ ม โดยการน า
หลักการเรียนรู้มาใช้ในการนาเสนอ
3. ประเมิ น จากวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลากรจากเอกสาร

25%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สร้างสรรค์
3.3 มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ได้
3.4 สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหา
ที่เกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการ
นาความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้าน
พฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ
3.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ

( Group Discussion) ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และนาเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม
3. การวิเคราะห์เ นื้อ หาที่ เกี่ ยวข้อ ง
กั บ จิ ต วิ ท ย าบุ คล าก ร จาก เอ ก ส าร
ภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายโดยนามา
นาเสนอในชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษตามที่กาหนด
4. ประเมินจากการทาแบบฝึกหัด การ
ทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด
วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสูส่ ถานการณ์จริง

1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ
(Co-Operative Learning) โดยมุ่ ง ให้
นักศึกษาร่วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
และประสานงานกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เรียนรู้ในเรื่องที่ เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ

1. ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษา สัปดาห์ที่
ร่วมมือกันในการทางาน การอภิปรายและ 1 - 15
การนาเสนอผลงานของกลุ่มจากการแปล
เอกสารท างวิ ช าการ เช่ น บท ความ
งานวิจั ย หรื อ ข้ อ สรุป จากสถานการณ์
จาลอง
2. ประเมิ น จากความพยายามใน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

15%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม
สถาน-การณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็น
ผู้นา หรือผู้ร่วมทีมในการทางาน
4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป
4.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย
5.2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
5.3 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิ ภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของการ

เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม
2. การสอนแบบระดมพลั ง สมอง
(Brainstorming) โดยกระตุ้นให้นักศึกษา
ท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ หาค าตอบหรื อ
ท างเลื อ ก ส าห รั บ ปั ญ ห าที่ ก าห น ด
ช่วยกันคิด และหาคาตอบที่ดีที่สุดร่วมกัน

การศึก ษาค้น คว้า เพื่ อการนาเสนอตาม
ประเด็ น ที่ มอบห มายห รื อ การแสดง
ความคิด
3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการระดมพลังสมอง

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จากการ
เรีย นการสอน ทั้ ง ทางเรื่อ งการสื่อ สาร
ด้วยการพูดคุย การอภิป ราย การเขียน
รายงานการทดลอง และการใช้ สื บ ค้ น
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน
จากฝึกปฏิบัตใิ นสถานการณ์จาลอง

1. ประเมิ นจากผลการน าเสนอตาม สัปดาห์ที่
ประเด็นที่มอบหมาย
1 – 15
2. ประเมิ นจากผลการสืบ ค้ น ข้อ มู ล และ 16
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
3. ประเมิ น จากการท าแบบฝึ ก หั ด
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์ และการสัง เคราะห์ ส าระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

10%

7

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนัก
ของการ
ประเมินผล

สื่อสารในการนาเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน (หมวดที่ 5 ข้อ 2)
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(ชม.)
1
แนะนารายวิชา
(3 ชม.)
รูปแบการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
การทบทวนความรู้
- ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยาบุคลากร
2
นาเสนองานแปลของนักศึกษา
(3 ชม.)
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
การจ้างงานทีเ่ ท่าเทียมและการ
จัดการกับความแตกต่างในการ
จ้างงาน
- Legal Framework for
Equal Employment
- Managing Diversity and
Equal Employment
-

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุม่ และนาเสนอในชั้น
เรียนเรื่อง
3. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
ใบงาน : สิ่งที่ได้จากการบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรม/ใบงาน :
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้
3. ใบงานเรือ่ งสิ่งที่ได้จาก
การบรรยาย

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด
3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรื่อง
จรรยาบรรณของนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา
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สัปดาห์ที่

(ชม.)
3
(3 ชม.)

4
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

จรรยาบรรณของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
การวิเคราะห์งาน และการสรร นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
หาพนักงานในตลาดแรงงาน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
- Job
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
-Recruiting in Labor Market 2. การฝึกจัดทาแผนผังโครงสร้าง
องค์การ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝึกหัดเรื่องการจัดทาแผนผัง
โครงสร้างองค์การ
บรรยาย เรื่อง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- สมรรถนะของคนงาน
1. การบรรยายประกอบ Power
(Competence)
point
- การวิเคราะห์งาน (Job
2. ฝึกการวิเคราะห์งานและการ
analysis)
จัดทาใบกาหนดหน้าที่งาน
- ใบกาหนดหน้าที่งานและใบ กิจกรรม/ใบงาน :
แสดงคุณสมบัติของคนงาน
แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์งาน
(Job Description & Job
และการจัดทาใบกาหนดหน้าที่งาน

สื่อที่ใช้

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานเรือ่ งการจัดทา
แผนผังโครงสร้างองค์การ

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

1. การบรรยาย
1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
ประกอบการนาเสนอ
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
PowerPoint
แบบฝึกหัด
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์งานและการ
จัดทาใบกาหนดหน้าที่งาน

10

สัปดาห์ที่

(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

Specification)
5
(3 ชม.)

บรรยาย เรื่อง
- การวางแผนอัตรากาลัง
- อุปสงค์และอุปทานแรงงาน

6
(3 ชม.)

บรรยาย เรื่อง
- การประกาศรับสมัครงาน
- ใบสมัครงานและการเขียน
ประวัติส่วนตัว

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ Power
point
2. ฝึกการวิเคราะห์อัตรากาลังคน
3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้าน
แรงงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
อัตรากาลังคน
2. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้าน
แรงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ Power
point
2. ฝึกการเขียนประกาศรับสมัคร
งาน
3. ฝึกการเขียนใบสมัครงาน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์อัตรากาลังคน
3. ใบงานกรณีศึกษา

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนประกาศรับสมัคร
งาน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด

11

สัปดาห์ที่

(ชม.)

7
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

นาเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
การสรรหาพนักงานใน
ตลาดแรงงาน
- Selection and Placing
Human Resources

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

4. ฝึกการเขียนประวัติส่วนตัว
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการเขียน
ประกาศรับสมัครงาน
2. แบบฝึกหัดเรื่องการเขียนใบสมัคร
งาน
3. แบบฝึกหัดเรื่อการเขียนประวัติ
ส่วนตัว

3. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนใบสมัครงาน
4. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนประวัตสิ ่วนตัว

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือกคนเข้าทางาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกคนงาน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษา

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

12

สัปดาห์ที่

(ชม.)
8
(3 ชม.)

9
(3 ชม.)

10
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
บรรยาย เรื่อง การสรรหาและ
การคัดเลือก
- ใบสมัครงานแบบถ่วงน้าหนัก
(Weighted Application
Blank)
- แบบสารวจชีวประวัติ
(Biographical Inventories /
Biodata)
นาเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
การฝึกอบรมพัฒนา และการ
วางแผนอาชีพ
- Training Human Resources

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ Power
point
2. ฝึกการคัดเลือกด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่องการคัดเลือกคน
เข้าทางาน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
- Careers and HR
2. ฝึกการหาความจาเป็นในการ
Development
ฝึกอบรมและพัฒนา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่อง การหาความ
จาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
คัดเลือกคนเข้าทางาน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. คะแนนจากการทา
บัวเสนาะ
แบบฝึกหัด

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรือ่ ง การ
หาความจาเป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
13

สัปดาห์ที่

(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
การจัดการกับผลการปฏิบัตงิ าน
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- Performance Management

11
(3 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
and Appraisal
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
- Compensation Strategies ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
and Practice
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนจาก
การทางาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

PowerPoint
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
2. ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ ง ความคิดเห็นในกรณีศึกษา
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ ง
การบริหารค่าตอบแทน
จากการทางาน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

14

สัปดาห์ที่

(ชม.)
12
(3 ชม.)

13
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
นาเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
การบริหารสวัสดิการ
- Variable Pay and Executive

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
Compensation
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ฝึกการจัดทาแผนสวัสดิการ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝึกหัดเรื่อง การจัดทาแผน
สวัสดิการ
นาเสนองานแปลของนักศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง 1. การนาเสนอผลงานแผลของ
สวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
และความปลอดภัยในการทางาน ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
- Managing Employee
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
Benefits
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
- Health, Safety, and
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
Security
ทางาน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทางาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. แบบฝึกหัดเรือ่ ง การ
จัดทาแผนสวัสดิการ

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. คะแนนจากการทา
แบบฝึกหัด

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ ง
ความปลอดภัยในการ
ทางาน

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

15

สัปดาห์ที่

(ชม.)
14
(3 ชม.)

15
(3 ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

นาเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้ อนบรรยายเสริมในเรือ่ ง
วินัยในการทางานและการ
จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์
- Employee Right and
Discipline
- Union Management
Relationship

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การนาเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้ บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ ง
การบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา

บรรยาย เรื่อง แนวโน้มใน
อนาคตในงานของนักจิตวิทยา
บุคลากร
- Changing Nature of
Human Resource
Management
- Strategic Human
Resource Management

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. การบรรยายประกอบ Power
point
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษาเรือ่ ง
ทิศทางของงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาเรื่อง

1. การบรรยาย
ประกอบการนาเสนอ
PowerPoint
2. ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ ง
ทิศทางของงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

1. การตอบคาถามในชั้นเรียน อ. ศุภมิตร
2. วิธีการนาเสนอ
บัวเสนาะ
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา
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สัปดาห์ที่

(ชม.)

หัวข้อ/รายละเอียด
- Individual Performance
and Retention
- Globalization of HR
Management
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(0 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

การวัดและประเมินผล

ผู้สอน

ทิศทางของงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต
สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- โครงงานและแบบฝึกหัด
60%
- สอบปลายภาค
25%
- จิตพิสัยและกิจกรรมในชั้นเรียน
15%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2559). เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร :
โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์.
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
Robert l. Mathis and John H. Jackson. (2003). Human Resource Management. (10th
Edition). United States of America : Thomson Learning Academic Resource
Center.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผสู้ อนโดยนักศึกษา
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
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พฤติกรรม


-

นาเสนอผลงาน
-

ความรู้







ทักษะทางปัญญา

-





ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้ไอที



-



-





คุณธรรม จริยธรรม

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีทผี่ ลการเรียนรู้นกั ศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี

19

