มคอ 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

2513717
จิตวิทยาบุคลากร (Personnel Psychology)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 ( 3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ศภุ มิตร บัวเสนาะ
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการนาเอาหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีผู้เรียนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับผิดชอบในการทางานร่วมกัน
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร
1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารงานด้านบุคลากร
2) เพื่อให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าข้อมูลการบริหารงานบุคลากรจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาจากรายวิชาจิตวิทยาบุคลากรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการ
วางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยผู้สอน มีการเพิ่มเติม
เนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้านจิตวิทยาบุคลากร สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่ อการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสาคัญและกระบวนการในการบริห ารจัดการด้านบุคลากร โดยการประยุกต์ทฤษฎี
หลักการ ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้านพลวัต
กลุ่ม ทักษะทางสังคมมิติ เทคนิคการให้คาปรึกษา และจิตวิทยาการบริหารมาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา และการคัดเลือกบุคลาการ การธารงรักษาบุคลากรและการสิ้ นสุดการ
เป็นพนักงาน โดยมุ่งเน้นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานด้วยคาถามทางจิตวิทยา การให้รางวัลและการลงโทษ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามัย และปัจจัยจูงใจ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาเพื่อเป็นพาหะวิธีสาหรับจิตวิทยาการบริหาร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริมตามความ
ต่อภาคการศึกษา
ต้ องการของ
นักศึกษาเป็ น
รายบุคคลและใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็ น

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้ องการของนักศึกษา
- อาจารย์ร่วมให้ ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาในการนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
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1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
- นักศึกษาต้องมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ
การเป็นนักวัดและทดสอบที่ดี ตลอดจนการการเข้าชั้นเรียน ส่งงาน และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
- นักศึกษาต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์และคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นสาคัญ
- นักศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
- การปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมผ่ านกระบวนการจัด การเรียนสอนในรูป แบบต่ างๆ ทั้ งการ
บรรยาย การทากิจกรรมในชั้นเรียน การทาแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ผู้สอนมอบหมาย
- การยกย่องนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในประเด็นของสิ่งที่ต้องพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในข้อ 1
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย จากการสังเกตในชั้นเรียน พิจารณาถึงความตรงต่อเวลาจากการส่งงานที่มอบหมาย และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากการพูดคุย สนทนากับนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการทั้งรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
- นักศึกษาจะต้องรู้มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการในการบริ หารจัดการด้ านบุคลากร
กระบวนการบริ หารทรัพ ยากรมนุษย์ หลักการและทฤษฎี ทางจิตวิทยา ที่ จะนามาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารบุคลากร
- นักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยา
เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทางาน คัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อนตาแหน่งและพัฒนาอาชีพ การ
ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ การบริห ารค่าตอบแทนและสวัส ดิการ รวมทั้ งการ
ประเมินผลการดาเนินการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
2.2 วิธีการสอน
- อภิปราย การทากิจกรรมในชั้นเรียน การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน
- การมอบหมายให้ นั กศึ กษาค้น คว้าแบ่ งกลุ่ ม ศึกษา ระดมสมองอภิ ป ราย ประชุม กลุ่ ม และ
การศึกษาค้นหว้าพร้อมนาเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การบรรยายประกอบเอกสารและใช้ Power Point Presentation
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2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมิน จากสอบข้อเขียนที่ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ องค์
ความรู้ตามสาระความรู้ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การทาแบบฝึกหัด นาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้เรียนรู้ในชั้น
เรียน การทากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ความรู้
จากบทเรียนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
- นักศึกษามีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ และปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาบุคลากร
- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดจากการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการนาความรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้จริงใน
องค์การ
- นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา
เพื่อใช้ในกระบวนบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
- ใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จาลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาบุคลากร
- เอื้ออานวยให้นักศึกษาฝีกปฏิบัติการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้มารวบรวมเป็นรายงาน และ
นาเสนอผลงาน พร้อมอภิปรายกลุ่มโดยการให้ข้อเสนอจากผู้สอน
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากสอด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ตาม
สาระความรู้ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การทาแบบฝึกหัด นาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม บุ ค คลทุ ก ระดั บ โดยใช้ ก ารสื่ อ สาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
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- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
- นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างดี
- นักศึกษาจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อที่จะ
ได้นาไปต่อยอดต่อในการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ในการพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์
4.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการทากิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทางานร่วมกัน การติดต่อประสานงาน
กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิด ชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์และการ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการมอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม การนาเสนอรายงาน

4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออในการนาเสนองาน ความร่วมมือกันในการทางานกลุ่ม จาก
การสังเกตในชั้นเรียน พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และความมีส่วนร่วมของผลงานของ
ตนเองในกลุ่ม
- ประเมินจากผลงานทีอ่ อกมาจากการทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- นั กศึ กษาจะต้ องมี ทั กษะในการเครื่องมื อทางจิ ตวิทยาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่ วยในการ
คานวณและวิเคราะห์ข้อมูล
- นั กศึ ก ษาจะต้ องมี ก ารสื่ อ สารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพทั้ งการพู ด คุ ยปากเปล่ าและการเขี ย น
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้ นั กศึกษาค้น คว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จดหมาย
อิเล็คทรอนิ กส์ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ เรียนนอกเวลาเพื่อฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารให้ ถูกต้อง
สามารถใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการวิเคราะห์ แ ละน าเสนอข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างชานาญ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5
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- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ ที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

- อธิบายแนวการสอน
- ทดสอบความรู้ก่อนเรี ยน
- บรรยายตาม PowerPoint
- บรรยายตาม PowerPoint
- อภิปรายกลุม่ นาเสนอ
และตอบข้ อซักถาม

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ ที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

3

4

- การวิเคราะห์งานและใบกาหนด
หน้ าที่งาน
- การวางแผนบุคลากรในองค์การ

5

- การสรรหาบุคลากร

3

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

6

- การคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุแต่งตังและท
้
าสัญญาจ้ าง
- การปฐมนิเทศ
- การบรรจุแต่งตังและท
้
าสัญญาจ้ าง

3

8

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3

9

- การพัฒนาอาชีพ
- แผนสืบทอดตาแหน่ง

3

- บรรยายตาม PowerPoint
- กรณีศกึ ษา อภิปรายกลุม่
- บรรยายตาม PowerPoint
- แบบฝึ กหัด ยกตัวอย่าง
- บรรยายตาม PowerPoint
- ฝึ กเขียน JD ตามที่
มอบหมาย ตอบข้ อซักถาม
- บรรยายตาม PowerPoint
- ฝึ กคัดเลือกใบสมัครงาน
- มอบหมายงาน
- อภิปรายกลุม่ นาเสนอ
- บรรยายตาม PowerPoint
- บรรยายตาม PowerPoint
- แบบฝึ กหัด ยกตัวอย่าง
- บรรยายตาม PowerPoint
- ฝึ กเขียนแผนพัฒนาอาชีพ
ตามที่มอบหมาย

1

2

สัปดาห์ที่

3

7

หัวข้ อ/รายละเอียด

- แนะนารายวิชา / มอบหมายงาน
- การทดสอบความรู้ก่อน
- ทบทวนความรู้ที่ผา่ นมา
- จิตวิทยาบุคลากรกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
- สมรรถนะกับงานจิตวิทยาบุคลากร
หัวข้ อ/รายละเอียด

3

3

3

อ.ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
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10

- การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

3

11

- การบริหารค่าตอบแทน

3

12

- สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

3

13

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน
- การยุตกิ ารจ้ างงานและสิทธิประโยชน์
- ทิศทางของนักจิตวิทยาบุคลากรกับ
บทบาทของการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

3

สัปดาห์ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

15

การนาเสนอผลการทดลองสรรหา
คัดเลือกพนักงานตามตาแหน่งที่
กาหนด โดยบูรณาการกับรายวิชาการ
ทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
สอบปลายภาค

3

14

3

- บรรยายตาม PowerPoint
- ฝึ กใช้ แบบประเมินผล
- บรรยายตาม PowerPoint
- ฝึ กใช้ ตารางค่าตอบแทน
- บรรยายตาม PowerPoint
- กรณีศกึ ษา อภิปรายกลุม่
- มอบหมายงาน
- อภิปรายกลุม่ นาเสนอ
- บรรยายตาม PowerPoint
- บรรยายตาม PowerPoint
- กรณีศกึ ษา อภิปรายกลุม่

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สือ่ ที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

- นาเสนอผลงานกลุม่ ที่
มอบหมายให้ ในคาบแรก
- อภิปรายกลุม่
- ตอบข้ อซักถาม

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่
1

ผลการ
เรี ยนรู้
2.3 และ 3.3

2

1.1 – 1.3
2.1 – 2.3
3.1 – 3.3
4.1 – 4.3
5.1 – 5.3
1.1 – 5.3

3

วิธีการประเมิน
สอบปลายภาค
ศึกษาค้ นคว้ า นาเสนอรายงาน
การทาแบบฝึ กหัด
การทางานกลุม่ และผลงาน
การอ่านและสรุปงานวิจยั
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้ าชันเรี
้ ยน การมีสว่ นร่วม

สัปดาห์ที่
สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
จัดสอบนอกตาราง
30%
ตลอดภาค
การศึกษา

60%

ตลอดภาค

10%
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อภิปราย เสนอความคิดเห็น
การทาแบบฝึ กหัด และการ
ทดสอบหลังการเรี ยนรู้

การศึกษา

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิตวิทยาบุคลากร โดยอาจารย์ศภุ มิตร บัวเสนาะ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
_

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ชูชัย สมิทธิไกร , รศ. ดร. (2552). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบิตงานของ
บุคลากร พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2549) . การเขียนใบกาหนดหน้าที่งาน ภาคปฏิบัติ กรุงเทพฯ : บริษัท เอช
อาร์ เซ็นเตอร์ จากัด.
พิชิต เทพวรรณ์. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จากัด.
วรนารถ แสงมณี. (2547). การบริหารทรัพยากรมนุษย์/งานบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ห้าง
หุ้นส่วนจากัดประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง.
ศิริวรรณ เสรรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และ สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์. (2545). ทฤษฎีองค์การ.
กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จากัด.
อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร. (2539). การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวคิด หลักการ วิธีการ
และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) จากัด
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, (2547). Career Development Practice. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เอช อาร์
เซ็นเตอร์
และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหารายวิชาจิตวิทยาบุคลากร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุม่ ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผ่านระบบบริหารการศึกษา)
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ข้ อเสนอแนะผ่าน ระบบสารสนเทศ ที่อาจารย์ผ้ สู อนจัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นช่องทางหนึง่ ในการเรี ยนการสอน
และสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- การสังเกตการณ์การเรี ยนการสอนในชัว่ โมงสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษาและผลการประเมินการเรี ยนการสอน
3. การปรับปรุ งการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใช้ การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ทา่ นอื่นที่อยู่
ภายในหรื อภายนอกหลักสูตร หรื อโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้ คะแนน และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้ อ 4

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:....................อาจารย์... ศุภมิตร...........บัวเสนาะ....................
ลงชื่อ

วันที่จัดทา.........15.... กรกฎาคม ......2560.........
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