รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2513729 ชื่อวิชา การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Application of Psychology for Human Resource
Development
1.2 จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาจิตวิทยาระดับองคการ
1.4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ
2) อาจารยผูสอน : อาจารยศุภมิตร บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2562 / ชั้นป 3
1.6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.7 รายวิชาที่ตองเรียนรวมกัน (co-requisite) (ถามี)
ไมมี
1.8 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 หอง 11-608
1.9 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 พฤศจิกายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
2.1 จุดมุงหมายของรายวิชา
2.1.1. ตระหนักในคุณคาของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา กฎระเบียบขอบังคับขององคการ มีความ
ซื่อสัตย มีวินัยความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
ดาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจน รักความถูกตองและความยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นและอยูรวมกันไดอยางสรางสรรค
2.1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญใน ดาน
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.1.3. มีความสามารถอธิบาย แยกแยะ และวิเคราะหปญหาหรือสถานการณตาง ๆ จากความรูที่
ไดศึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อที่จะมีความส ามารถแกไขปญหาหรือสถานการณตาง ๆ
โดยการประยุกตความรู

ไปสูการทํางานในองคการ

ไดอยางถูกตองและสรางสรรค

2.1.4. มีความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวกับผูอื่นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลและความหลากหลายท างวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถ
ใหความชวยเหลือผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางดี
2.1.5. สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางดี
2.2 วัตถุประสงคในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
จัดการเรียนการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2529 ซึ่งปรับปรุงมาจากรายวิชา การ
ประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รหัสวิชา 2513710 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
3.1 คําอธิบายรายวิชา
ความสําคัญและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประยุกตใช ทฤษฎี หลักการ
ทักษะทางจิตวิทยา มาใชในการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมพัฒนา การบริหารงานฝกอบรม
สัมมนาและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยนําเทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามา
ประยุกต รวมทั้งฝกปฏิบัติการจัดฝกอบรมในสถานการณจริง
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Importance and procedure in human resource development, applying the
theories, principles and skills of psychology to apply for analyzing training and
development needs, training and seminar administration, and human resource
development evaluation by using psychological techniques and skills, including training
practice in active situations
3.2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ ใหคําปรึกษา แนะนํา สอนเสริม 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา ตามความตองการของนักศึกษา
เปนรายกลุม เพื่อทบทวนความรู
ใหชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกับกลุมของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ํา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3.3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนราย
บุคคล
1) อาจารยประจํารายวิชา แจงเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตประจํารายวิชา หรือผาน Social
Network เชน Facebook หรือ line application เปนตน
2) อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) หรือขณะปฏิบัติการภาคสนาม ( On-the-job)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
4.1 แผนพัฒนาและประเมินผลการเรียนรูแตละดาน
ผลการเรียนรูที่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. จัดการเรียนการสอน
1 ประเมินโดย ใช สัปดาหที่ 1
1.1 ตระหนักในคุณคา โดยการสอดแทรกคุณธรรม แบบสังเกตพฤติกรรม
- 15
และความ
ในชั้นเรียน เพื่อดู การ
ของจรรยาบรรณนักจิตวิทยา จริยธรรม

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

พัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

กฎระเบียบขอบังคับของ
รับผิดชอบประกอบการ
องคก าร มีความซื่อสัตย มี บรรยายพรอมยกกรณีศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการ ในงาน
วินัยความรับผิดชอบตอ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะ
หนาที่ มีคุณธรรมและ
ทําใหผูเรียนไดรับ การปลูกฝง
จริยธรรมในการทํางาน
วัฒนธรรมที่ดีงามใหนักศึกษา
1.2 รักความถูกตอง มีระเบียบวินัย โดยเนนความ
และความยุติธรรม เคารพ รับผิดชอบ การตรงตอเวลา
สิทธิมนุษยชน ยอม รับฟง การแตงกายที่เปนไปตาม
ความคิดเห็นของผูอื่นและ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพื่อ ปลูกฝ งความซื่อสัตย
อยูรวมกันไดอยาง
สุจริตใหเกิดขึ้นทั้งในการเรียน
สรางสรรค
การสอน การสอบ การปฏิบัติ
1.3 ภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
และมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ดานความรู
1.
ใชการบรรยาย
2.1 มีความรูและความ ประกอบกับซักถามใน
ประเด็นที่นักศึกษาไมเขาใจ
เขาใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหา พรอมทั้งการใชกรณีตัวอยาง
ที่เกี่ยวของกับหัวขอ หรือ
สาระสําคัญในสาขาวิชา
เนื้อหาตางๆ ตามที่กําหนดไว
จิตวิทยาและจิตวิทยา
ในแผนการสอน
อุตสาหกรรมและองคการ
2. ใชการแบงกลุมผูเรียน
2.2 มีความสามารถใน เพื่อไปทําการศึกษาคน ควา
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
การคนควา พัฒนาองค
กับการพัฒนาทรัพยากร
ความรูของตนเอง รวมทั้ง
มนุษยโดยนํามาอภิปรายกลุม
ติดตามความกาวหนาทาง
และนําเสนอในชั้นเรียน
วิชาการและงานวิจัยที่
3.
สอนโดยการใช
เกี่ยวของในสาขาจิตวิทยา
กรณีศึกษาในหัวขอที่นาสนใจ
อุตสาหกรรมและองคการ
เกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนา

ปฏิบัติตนของนักศึกษา
รวมถึงความสนใจ
ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ การสงงาน
ที่ไดรับ
2 ประเมินจากการ
ปฏิบัติ งาน เชน
มอบหมายชิ้นงาน
แบบฝกหัด การรวม
กิจกรรมในชั้นเรียน
และ ประเมินจากงาน
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
จริง
3. ประเมินจาก
ความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
1 ประเมินจากการ สัปดาหที่ 1
ตอบคําถามและการมี
– 15
สวนรวมในชั้นเรียน
และ 16
2. ประเมินจากผล
การ เขารวมการ
อภิปรายกลุมและ
นําเสนองาน ซึ่งเปน
หัวขอในเรื่องที่
เกี่ยวข องกับผลงานทาง
วิชาการในปจจุบัน
3. ประเมินจากผล
จากการระดมสมอง
กรณีศึกษา ผลการ
แสดงบทบาทสมมติ
และผลงานจากการทํา
แบบฝกหัดทั้งจากศึกษา

40%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

อยางตอเนื่อง
2.3 สามารถนําความรู

ทรัพยากรมนุษย ไดแก
จรรยาบรรณของนักฝกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และประสบการณใน
การถายโยงความรู การ
การศึกษาวิชาจิตวิทยาและ
วิเค ราะหแผนพัฒนา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย หรือหัวขอ
องคการ ไปประยุกตใชเพื่อ พิเศษเกี่ยวกับการพัฒนา
แกปญหาตาง ๆ อยาง เปน ทรัพยากรมนุษยที่นาสนใจใน
ปจจุบัน เปนตน
รูปธรรม
4. การแสดงบทบาท
2.4 มีการพัฒนาองค
สมมติ
( Role-Playing)
ความรูของตนเอง และ
แบงกลุมกําหนดและฝก
สามารถบูรณาการความรู
ทักษะการแสดงออกตาม
กับศาสตรอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม บทบาทที่กําหนด เชน การ
เปนพิธีกร การเปนวิทยากร
โดยเนนการนําความรูไป
เสริมสรางทักษะการเรียนรูใน การเปนผูนําเกมการฝกอบรม
หรือ การเปนผูดําเนินการ
ศตวรรษที่ 21
โครงการฝกอบรมสัมมนา

คนควา การแสดง
ความคิด และ การ
แสดงบทบาทสมมติ
4. ประเมินจาก
การสอบ ปฏิบัติดาน
ตางๆ และการสอบ
ปลายภาคดวยขอสอบที่
เนนการประยุกตความรู
การคิด วิเคราะห และ
การ สังเคราะหสาระ
ความรูที่เรียนไปสู
สถานการณจริง

ดานทักษะทางปญญา
1. อภิปรายรวมกันเปน
3.1 ความสามารถในการ กลุม (Group Discussion)
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยการ แลก -เปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวขอที่กลุม
ตามหลักการที่ได
ตัดสินใจรวมกัน โดยการนํา
ศึกษามา รวมทั้งสามารถนํา
หลักการเรียนรูมา
คิด
ความรูไปประยุกตใชใน
วิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อ
สถานการณตาง ๆ ไดอยาง การแกไขปญหาใน
เหมาะสม
สถานการณตางๆ และ
ประยุกตองคความรูที่
3 . 2 มีทักษะและ
ความสามารถในการรวบรวม เกี่ยวของกับ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากร
วิเคราะหและสรุปประเด็น
มนุษยไดเหมาะสมกับ
ปญหาในการศึกษาขอมูลตาง
สถานการณและสรางสรรค

1. ประเมินจากผล สัปดาหที่ 1
การอภิปรายและการ
– 15
นําเสนอที่เขาใจงาย
และ 16
2. ประเมินจากการ
ฝกปฏิบัตโิ ดยการนํา
หลักการเรียนรูมาใชใน
และตองมีการอางอิง
เอกสารที่ถูกตอง
เหมาะสม
ประเมินจากการจัด
โครงการสัมมนา
3. ประเมินจาก
การจัดโครงการ
ฝกอบรมเต็มรูปแบบ

30%

5

ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ๆ ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการได

2. การรวมกันทํากิจกรรม
ตามแบบฝกหัดที่กําหนดไวใน
แผนการจัดการเรียนการสอน
ในหมวดที่ 5 ไดแก การหา
3.3 มีความสามารถ
ความจําเปนในการฝกอบรม
อธิบาย แยกแยะ และ
การออกแบบโปรแกรมการ
วิเคราะหปญหาหรือ
ฝกอบรม การประเมินผลการ
สถานการณตางๆ จาก
ฝกอบรมและพัฒนา
ความรูที่ไดศึกษามา รวมทั้ง ทรัพยากรมนุษย การเขียน
โครงการฝกอบรม การเขียน
สามารถแกไขปญหาหรือ
สถานการณตางๆ โดยการ บทพูดที่เกี่ยวของกับโครงการ
ฝกอบรมสัมมนา การฝกเขียน
ประยุกตความรูไดอยาง
บทเรียน (Lesson Plan)
ถูกตองและสรางสรรค
สําหรับการเปนวิทยากร
ตลอดจนฝกการวางแผนและ
ดําเนินการจัดโครงการอบรม
สัมมนา เปนตน
3. การเรียนรู โดยการ
จัดทําเปนโครงการ (ProjectBased Learning) โดยให
นักศึกษารวมกัน คิดและ
ดําเนินการ จัดทําโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ตั้งแตกร ะบวนการหา
ความจําเปนในการฝกอบรม
พัฒนา การสรางหลักสูตรการ
เตรียมงานสัมมนา การหา
วิทยากรการดําเนินการจัด
อบรมสัมมนา รวมถึงการ
ประเมินผลการฝกอบรม
พัฒนา เพื่อจัดทําเปนรายงาน
ตามโครงการ

ทํารายงานและนําเสนอ
ในชั้นเรียนโดยใชการ
สังเคราะหสาระความรู
ที่เรียนไปสูสถานการณ
จริง
4. ประเมินจากการ
สอบ ปฏิบัติดานตางๆ
และการสอบปลายภาค
ดวยขอสอบที่เนนการ
ประยุกตความรู การคิด
วิเคราะห และการ
สังเคราะหสาระความรู
ที่เรียนไปสูสถานการณ
จริง
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

พัฒนา

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถใน
การสื่อสารและการปรับตัว
กับผูอื่นโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และสามารถใหความ
ชวยเหลือผูอื่นในสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
4.3 มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองและ
แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา
ตลอดจนสามารถเปน
สมาชิกที่ดีของกลุม

1. การสอนแบบรวมมือ
ประสานใจ (Co-Operative
Learning) โดยมุงใหนักศึกษา
รวมมือกันทํางาน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน และ
ประสานงานกัน เพื่อใหเกิด
การเรียนรูในเรื่องที่เรียน
จะตองรับผิดชอบการเรียนรู
ของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรูของสมาชิกทุกคน
ภายในกลุม เชน การปรับตัว
เขากับเพื่อร วมงาน การมี
มนุษยสัมพันธตอคนรอบขาง
2. การสอนแบบระดม
พลังสมอง (Brainstorming)
เปน การอภิปราย ที่ใช กระตุน
กลุมผูเรียนเพื่อหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับปญหาที่
กําหนด โดยแบง เปนกลุม ๆ
ใหสมาชิก ชวยกันคิด และหา
คําตอบหรือทางเลือก สําหรับ
ปญหาที่กําหนดใหมากที่สุด
แลวชวยกันพิจารณาเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจมี
มากกวาหนึ่ง
ดานทักษะการวิเคราะหเชิง 1. การเรียนรูจาก ใช ทักษะ
ตัวเลข การ สื่อสาร และการ ตางๆ จาก การเรียนการ สอน
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งทางเรื่องการสื่อสารดวย
5.1 การพูดคุย การอภิปราย การ
5.2 เขียนรายงานผลโครงการ
5.3 สามารถสื่อสารได และการใชสืบคนขอมูล

1. ประเมินจากการ สัปดาหที่ 1
สังเกตพฤติกรรมในการ
- 15
ทํางานรวมกัน การ
สื่อสารในกลุม การ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณตางๆ
ตลอดจนภาวะผูนําและ
ผูตามในการทํางาน
รวมกัน
2. ประเมินจากผล
การระดมสมอง ความ
พยายาม ในการศึกษา
คนควา เพื่อการ
นําเสนอตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการ
แสดงความคิด และการ
ฝกทักษะที่เกี่ยวของ
3. ประเมินจากการ
ใชภาษาในการเขียน
รายงานผลโครงการ
หรืองานอื่นๆ ที่ตองใช
การสื่อสารทั้งภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ

10%

1. ประเมินผลจาก สัปดาหที่ 1
ผล การ ศึกษาคนควา
- 15
โดยการนําหลักการที่ได
เรียนรูมา ไป ใชใน
กระบวนการเรียนรูตาม
แผนการสอน

10%
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ผลการเรียนรูที่ตองการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

พัฒนา

สัปดาหที่

คาน้ําหนัก

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

อยางมีประสิทธิ -ภาพทั้งการ สารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค
พูดและการเขียนทั้ง
ความรูโดย ตนเอง และ การ
ภาษาไทยและ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ
5.4 สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
คนควาขอมูล รวมถึงสามารถ
เลือกใชสื่อในการนําเสนอ
และสื่อสารขอมูลไดอยาง
เหมาะสม

2. ประเมินจาก
ผล การนําเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย
หรือการแสดงความคิด
ในงานของกลุม
3. ประเมินจากผล
การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยี สารสนเทศที่
เหมาะสม

หมายเหตุ ผลการเรียนรูตัวเขม : ความรับผิดชอบหลัก ผลการเรียนรูตัวธรรมดา : ความรับผิดชอบรอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
5.1 แผนการสอน
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

1
แนะนํารายวิชา การจัดการ
(4 ชม.) เรียนการสอนและการ
ประเมินผล
- ความหมาย
วัตถุประสงค ความสําคัญ
ของการฝกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
- จรรยาบรรณของนัก
ฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Training for Competitive
Advantage
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางดาน
จรรยาบรรณของนักฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัดทบทวนความรู
2. การระดมสมองจากกรณีศึกษา

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
ประเด็นในการ
อภิปรายกลุม
3. ใบงาน
กรณีศึกษา
4. ใบขอสรุปจาก
การระดมสมอง
5. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 1 : การ
ทบทวนความรู)

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. ผลงานจากการ
ระดมสมอง
5. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

2
- กลยุทธการจัดการ
(4 ชม.) ฝกอบรม
- สมรรถนะของบุคคลกับ
การทํางานเพื่อการฝกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การวิเคราะหความจําเปน
ในการฝกอบรมและการ
จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย โดยการใชเครื่องมือ
ทางจิตวิทยา เชน
แบบสอบถาม แบบทดสอบ
เปนตน
3
- ทฤษฎีการเรียนรู
(4 ชม.) (Learning Theories)
- การออกแบบโปรแกรมการ
อบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

4
- การถายโยงความรู
(4 ชม.) - ประเภทของการ
ฝกอบรมและพัฒนาตั้งแต
เริ่มแรกจนถึงปจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Strategic Training
เรื่อง 2 : Needs Assessment
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด การหาความจําเปนใน
การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
ประเด็นในการ
อภิปรายกลุม
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 2 : การหา
ความจําเปนใน
การฝกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย)
1. การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประกอบการ
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
เรื่อง : Learning ; Theories and
ประเด็นในการ
Program Design
อภิปรายกลุม
3. การรวมระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝกอบรมจากความจําเปน 3. ใบขอสรุปจาก
การระดมสมอง
ในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝกอบรมจากความจําเปน
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1. การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประกอบการ
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
เรื่อง 1 : Transfer of Training
ประเด็นในการ
เรื่อง 2 : Traditional Training
อภิปรายกลุม
Methods
3. ใบขอสรุปจาก
กิจกรรม/ใบงาน :
การระดมสมอง
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. ผลงานจากการ
ระดมสมอง

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. ผลงานจากการ
ระดมสมอง
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

เกี่ยวกับการถายโยงความรู
5
- การประเมินผลการ
(4 ชม.) ฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

6
- เทคนิคที่ใชในการ
(4 ชม.) ฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
- การเขียนโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
- การติดตอเชิญวิทยากร

7
- การพัฒนาทรัพยากร
(4 ชม.) มนุษย
- หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง : Training Evaluation
3. การรวมทํากิจกรรมตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด การประเมินผลการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
ประเด็นในการ
อภิปรายกลุม
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 3 : การ
ประเมินผลการ
ฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร)
1. การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประกอบการ
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน นําเสนอ
เรื่อง : Use of New Technologies 2. ใบงานหัวขอ
ประเด็นในการ
in Training
3. การรวมทํากิจกรรมตามแบบฝกหัด อภิปรายกลุม
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 4 : การ
กิจกรรม/ใบงาน :
เขียนโครงการ
1. แบบฝกหัด การเขียนโครงการ
การฝกอบรมและ
ฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย)
1. การบรรยาย
กิจกรรมการเรียนการสอน :
ประกอบการ
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน นําเสนอ
เรื่อง 1 : Employee Development 2. ใบงานหัวขอ
เรื่อง 2 : Special Issues in Training ประเด็นในการ
อภิปรายกลุม
and Development
3. ใบขอสรุปจาก
กิจกรรม/ใบงาน :
การระดมสมอง
1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. ผลงานจากการ
ระดมสมอง
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

8
- การพัฒนาทรัพยากร
(4 ชม.) มนุษยตามสายงานอาชีพ
(Career Development
and Training Roadmap)
-

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. อภิปรายกลุมและนําเสนอในชั้นเรียน
เรื่อง 1 : Careers and Career
Management
เรื่อง 2 : Special Challenges in
Career Management
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามสาย
อาชีพ
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด (กรณีศึกษา) การ
วิเคราะหแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามสายอาชีพ
9
- หลักการและเทคนิคการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
(4 ชม.) เปนพิธีกร
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเปนพิธีกร
- การเขียนบทพูดใน
โอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับ ในโครงการฝกอบรมสัมมนา
โครงการฝกอบรมสัมมนา
3. การรวมทํากิจกรรมตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด การเขียนบทพูดที่
เกี่ยวของกับโครงการฝกอบรมสัมมนา

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
ประเด็นในการ
อภิปรายกลุม
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 5 :
ขอสรุปจากการ
กรณีศึกษาการ
วิเคราะห
แผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
ตามสายอาชีพ)

1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
บทบาทสมมติใน
การเปนพิธีกร
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 6 : การ
เขียนบทพูดที่
เกี่ยวของกับ
โครงการ
ฝกอบรมสัมมนา)
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1. การบรรยาย
- หลักการและเทคนิคการ กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) เปนวิทยากร
ประกอบการ
1. บรรยาย
นําเสนอ
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเปน
- การเขียนบทบรรยาย
2. ใบงานหัวขอ
และการจัดเตรียมบทเรียน วิทยากรในโครงการฝกอบรมสัมมนา
3. การรวมทํากิจกรรมตามแบบฝกหัด บทบาทสมมติใน
(Lesson Plan)
การเปนวิทยากร
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด การเขียนบทเรียนสําหรับ 3. แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการอภิปรายกลุม
3. วิธีการนําเสนอ
4. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาท
สมมติ
3. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ผศ. ดร.
อัมพร
ศรีประเสริฐสุข

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาท
สมมติ
3. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเปน
วิทยากรที่ใชเกมในการอบรมสัมมนา
3. สอบภาคปฏิบัติ

12
- กระบวนการจัดฝกอบรม กิจกรรมการเรียนการสอน :
(4 ชม.) สัมมนาแบบตางๆ
1. บรรยาย
2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเปน
ผูดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม
สัมมนา
3. การรวมทํากิจกรรมตามแบบฝกหัด
กิจกรรม/ใบงาน :
1. แบบฝกหัด การวางแผนและ
ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมสัมมนา

13
- การเตรียมจัดงานเพื่อจัด
(4 ชม.) โครงการอบรมสัมมนา

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

วิทยากรในโครงการฝกอบรมสัมมนา

11
- การเปนวิทยากร ผูนํา
(4 ชม.) การฝกอบรมที่ใชกิจกรรม
และเกมในการอบรมสัมมนา
- การสอบปฏิบัติการเปน
วิทยากรฝกอบรม

สื่อที่ใช

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. การฝกปฏิบัติการจัดเตรียมงาน
โครงการอบรมสัมมนา

(บฝ.ที่ 7 : การ
เขียนบทเรียน
สําหรับวิทยากร
ในโครงการ
ฝกอบรมสัมมนา)
1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
บทบาทสมมติใน
การเปนวิทยากร
เกม
3. ผลการสอบ
ภาคปฏิบัติ
1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ
บทบาทสมมติใน
การเปน
ผูดําเนินการจัด
โครงการอบรม
สัมมนา
3. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 8 : การ
วางแผนและ
ดําเนินการจัด
โครงการ
ฝกอบรมสัมมนา)
1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ใบงานหัวขอ

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาท
สมมติ
3. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

1. การตอบคําถามใน
ชั้นเรียน
2. ผลการแสดงบทบาท
สมมติ
3. คะแนนจากการทํา
แบบฝกหัด

ผศ. พัศ
รินท
กอเลิศวรพงศ
อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการเตรียมงาน
โครงการอบรมสัมมนา
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สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/รายละเอียด

14
- การดําเนินจัดโครงการ
(4 ชม.) อบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
โดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก
- บรรยายสรุปผลการดําเนิน
15
- การเขียนรายงาน
(4 ชม.) - ทิศทางของงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
- การวิพากษการจัด
โครงการฝกอบรมสัมมนา
เต็มรูปแบบ
- ขอคิดเห็นจากนักศึกษา
ขอเสนอแนะจากผูสอน และ
ความรูจากฝกปฏิบัติการ

16
(0 ชม.)

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

การวัดและประเมินผล

ผูสอน

(สัดสวนการประเมิน)

กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงาน หัวขอการจัดเตรียมโครงการ
อบรมสัมมนา
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. การฝกปฏิบัติการจัดโครงการอบรม
สัมมนาตามที่ไดศึกษามา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. บรรยาย
2. การสัมมนาความรูจากการดําเนิน
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ
กิจกรรม/ใบงาน :
แบบฝกหัดการเขียนรายงานผลการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ

การจัดเตรียม
โครงการอบรม
สัมมนา
1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. ผลการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่วางไว
1. การบรรยาย
ประกอบการ
นําเสนอ
2. แบบฝกหัด
(บฝ.ที่ 9 : การ
เขียนรายงานผล
การจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเต็ม
รูปแบบ)

1. ผลการฝกปฏิบัติการ อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
จัดโครงการอบรม
สัมมนาเต็มรูปแบบ

1. การตอบคําถามใน อ. ศุภมิตร
บัวเสนาะ
ชั้นเรียน
2. ผลการวิพากษ
สัมมนาความรูจากฝก
ปฏิบัติการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเต็ม
รูปแบบ
3. ผลจากการจัดทํา
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมสัมมนา
เต็มรูปแบบ

สอบปลายภาค

5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
โครงงานสัมมนาเต็มรูปแบบ
25%
กิจกรรมในชั้นเรียน
25%
- สอบปลายภาค
30%
สอบปฏิบัติ
10%
- จิตพิสัย
10%
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม  อิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตําราหลัก
ศุภมิตร บัวเสนาะ. (2557). เอกสารประกอบการเรียนวิชาการประยุกตจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟคไซด.
6.2 เอกสารและขอมูลสําคัญ
6.3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
วรวรรธณ ศรียาภัย . (2554). การจัดประชุมและฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ . (พิมพครั้งที่ 1)
กรุงเทพฯ : นวสาสนการพิมพ.
โสภณ ภูเกาลวน . (มปพ.). คูมือการเปนวิทยากรฝกอบรม . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. (เอกสารอัดสําเนา)
โสภณ ภูเกาลวน . (มปพ.). การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนวิทยากรฝกอบรมระบบมวลชน
สัมพันธ. ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษย. (เอกสารอัดสําเนา)
อาภรณ ภูวิทยพันธุ. (2551). กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย . กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร เซ็น
เตอร จํากัด.

Raymond A. Moe. (2000), Employee Training and Development. Singapore
: McGraw-Hill Companies. 6.1 เอกสารและตําราหลัก

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรูแตละดาน
7.2 กลยุทธการประเมินการสอน
1) ใชแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนักศึกษา
2) ใชแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
3) สอดคลองกับ 7.1
7.3 การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมินที่ไดจากขอที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนําผล
การประเมินและขอเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู
การสังเกต
พฤติกรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชไอที

วิธีการประเมิน
การสอบ

การปฏิบัต/ิ การ
นําเสนอผลงาน



-



-





-







-





-



7.5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบดวยตนเอง ดวยการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาตามวิธีการ ขอ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรูนักศึกษายังไมไดประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนจะให
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปนเปนรายกรณี
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