
มคอ 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
     หลกัสตูรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา   2513717 

        จิตวิทยาบคุลากร  (Personnel Psychology) 
2. จ านวนหน่วยกิต            3 ( 3-0-6) หนว่ยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    หลกัสตูรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  

หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     อาจารย์ศภุมิตร  บวัเสนาะ 
    อาจารย์ผู้สอน      อาจารย์ศุภมิตร   บัวเสนาะ 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน  ภาคการศกึษาท่ี 1 / ชัน้ปีท่ี 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)     ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไมมี่ 
8. สถานท่ีเรียน    มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด วนัท่ี   17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 

1)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
2)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการน าเอาหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์  
1.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 

1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีผู้เรียนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับผิดชอบในการท างานร่วมกัน 
2)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

1.3 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1)   เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการบริหารงานด้านบุคลากร 
2)   เพื่อให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าข้อมูลการบริหารงานบุคลากรจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาจากรายวิชาจิตวิทยาบุคลากรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์  โดยมีการ

วางแผนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้สอน มีการเพ่ิมเติม
เนื้อหาที่เป็นปัจจุบันในการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น   อีกท้ัง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านจิตวิทยาบุคลากร สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความส าคัญและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยการประยุกต์ทฤษฎี 

หลักการ  ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ  ทฤษฎีการรับรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้านพลวัต
กลุ่ม  ทักษะทางสังคมมิติ เทคนิคการให้ค าปรึกษา และจิตวิทยาการบริหารมาใช้ในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา และการคัดเลือกบุคลาการ การธ ารงรักษาบุคลากรและการสิ้ นสุดการ
เป็นพนักงาน  โดยมุ่งเน้นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานด้วยค าถามทางจิตวิทยา  การให้รางวัลและการลงโทษ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามัย และปัจจัยจูงใจ  รวมทั้งการใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาเพ่ือเป็นพาหะวิธีส าหรับจิตวิทยาการบริหาร 

 

2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45  ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

 
 
 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นกัศกึษาเป็น

รายบคุคลและใน
กรณีท่ีมีเหตจุ าเป็น 

ไมมี่การฝึกปฏิบตัิ การศกึษาด้วยตนเอง 
90 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 
 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- อาจารย์จดัเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบคุคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนกัศกึษา 

- อาจารย์ร่วมให้ข้อเสนอแนะกบันกัศกึษาในการน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
     

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 - นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 - นักศึกษาต้องมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของ

การเป็นนักวัดและทดสอบที่ดี ตลอดจนการการเข้าชั้นเรียน ส่งงาน และร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
- นักศึกษาต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
- นักศึกษาจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์    

  1.2 วิธีการสอน 
- การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผ่านกระบวนการจัดการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ

บรรยาย การท ากิจกรรมในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัดต่างๆ ที่ผู้สอนมอบหมาย 
- การยกย่องนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในประเด็นของสิ่งที่ต้องพัฒนา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ในข้อ 1  
 

  1.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ความสนใจ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย จากการสังเกตในชั้นเรียน พิจารณาถึงความตรงต่อเวลาจากการส่งงานที่มอบหมาย และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมินจากการพูดคุย สนทนากับนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการทั้งรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือใน
ชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีโอกาส 
 

2. ความรู้ 
 

    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- นักศึกษาจะต้องรู้มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการในการบริหารจดัการด้านบุคลากร 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารบคุลากร 

 
- นักศึกษาจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยา 

เพ่ือใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าท างาน คัดเลือกบุคคลเพ่ือการเลื่อนต าแหน่งและพัฒนาอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการ
ประเมินผลการด าเนินการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  2.2 วิธีการสอน 

-   อภิปราย การท ากิจกรรมในชั้นเรียน การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน  
-   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าแบ่งกลุ่มศึกษา ระดมสมองอภิปราย ประชุมกลุ่ม และ

การศึกษาค้นหว้าพร้อมน าเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย์จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- การบรรยายประกอบเอกสารและใช้ Power Point Presentation  
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    2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากสอบข้อเขียนที่ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์
ความรู้ตามสาระความรู้ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด น าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

      3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้เรียนรู้ในชั้น

เรียน การท ากิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์ความรู้
จากบทเรียนได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

- นักศึกษามีความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูล
ต่างๆ และปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาบุคลากร 

- นักศึกษาต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดจากการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้จริงใน
องค์การ 

- นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา
เพ่ือใช้ในกระบวนบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 
 
 

    3.2 วิธีการสอน 
         - ใช้กรณีศึกษาและสถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาบุคลากร 

- เอ้ืออ านวยให้นักศึกษาฝีกปฏิบัติการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ได้เรียนรู้มารวบรวมเป็นรายงาน และ
น าเสนอผลงาน พร้อมอภิปรายกลุ่มโดยการให้ข้อเสนอจากผู้สอน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากสอด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์องค์ความรู้ตาม

สาระความรู้ที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
- ประเมินผลจากการผลการศึกษาค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด น าเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
- นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
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- นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน 

- นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้
อย่างดี 

- นักศึกษาจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
- นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อที่จะ

ได้น าไปต่อยอดต่อในการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ในการพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

  4.2 วิธีการสอน 
- จดัการเรียนการสอนที่เน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กรณีตัวอย่างในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานร่วมกัน การติดต่อประสานงาน
กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์และการ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการมอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่ม การน าเสนอรายงาน 
 
 
 

    4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออในการน าเสนองาน ความร่วมมือกันในการท างานกลุ่ม จาก

การสังเกตในชั้นเรียน พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน และความมีส่วนร่วมของผลงานของ
ตนเองในกลุ่ม 

- ประเมินจากผลงานทีอ่อกมาจากการท างานร่วมกัน  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการเครื่องมือทางจิตวิทยาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการ

ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล  
- นักศึกษาจะต้องมีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดคุยปากเปล่าและการเขียน 

ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบของสื่อในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย 

     5.2 วิธีการสอน 
- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จดหมาย

อิเล็คทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนนอกเวลาเพ่ือฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้ถูกต้อง 
สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไ์ด้อย่างช านาญ 

- น าเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล 
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- ประเมินจากรายงานที่น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี การอภิปรายกลุ่ม และวิธีการอภิปราย 
   

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์ที ่

 
หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน 

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

สือ่ที่ใช้ (ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวิชา / มอบหมายงาน 
- การทดสอบความรู้ก่อน 
- ทบทวนความรู้ท่ีผา่นมา 

3 - อธิบายแนวการสอน 
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
- บรรยายตาม PowerPoint 

อ.ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

2 - จิตวิทยาบคุลากรกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์  
- สมรรถนะกบังานจิตวิทยาบคุลากร 

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- อภิปรายกลุม่ น าเสนอ 
และตอบข้อซกัถาม 

อ.ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

สปัดาห์ที ่
 

หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สือ่ที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3  - การวิเคราะห์งานและใบก าหนด
หน้าท่ีงาน  

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- กรณีศกึษา  อภิปรายกลุม่ 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

4 - การวางแผนบคุลากรในองค์การ   3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- แบบฝึกหดั ยกตวัอย่าง 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

5 - การสรรหาบคุลากร    
 

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- ฝึกเขียน JD ตามท่ี
มอบหมาย ตอบข้อซกัถาม 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

6 - การคดัเลือกบคุลากร 
- การบรรจแุตง่ตัง้และท าสญัญาจ้าง 

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- ฝึกคดัเลือกใบสมคัรงาน 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

7 - การปฐมนิเทศ  
- การบรรจแุตง่ตัง้และท าสญัญาจ้าง 

3 - มอบหมายงาน 
- อภิปรายกลุม่ น าเสนอ 
- บรรยายตาม PowerPoint 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

8 - การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
 

3 
 

- บรรยายตาม PowerPoint 
- แบบฝึกหดั ยกตวัอย่าง 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

9 - การพฒันาอาชีพ  
- แผนสืบทอดต าแหนง่   

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- ฝึกเขียนแผนพฒันาอาชีพ 
ตามท่ีมอบหมาย  

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   
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10 - การประเมินผลการปฏิบตังิาน 3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- ฝึกใช้แบบประเมินผล 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

11 - การบริหารคา่ตอบแทน 3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- ฝึกใช้ตารางคา่ตอบแทน 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

12 - สวสัดิการและประโยชน์ตอบแทน 3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- กรณีศกึษา  อภิปรายกลุม่ 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

13 - ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- การยตุกิารจ้างงานและสิทธิประโยชน์ 

3 - มอบหมายงาน 
- อภิปรายกลุม่ น าเสนอ 
- บรรยายตาม PowerPoint 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

14 - ทิศทางของนกัจิตวิทยาบคุลากรกบั
บทบาทของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรมนษุย์ในอนาคต 

3 - บรรยายตาม PowerPoint 
- กรณีศกึษา  อภิปรายกลุม่ 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

สปัดาห์ที ่
 

หวัข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  
สือ่ที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

15 การน าเสนอผลการทดลองสรรหา
คดัเลือกพนกังานตามต าแหนง่ท่ี
ก าหนด โดยบรูณาการกบัรายวิชาการ
ทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ 

3 - น าเสนอผลงานกลุม่ท่ี
มอบหมายให้ในคาบแรก 
- อภิปรายกลุม่ 
- ตอบข้อซกัถาม 

อ. ศภุมิตร   
บวัเสนาะ   

 สอบปลายภาค    
  
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สปัดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สดัสว่นของการ 
ประเมินผล 

1 2.3 และ 3.3 สอบปลายภาค จัดสอบนอกตาราง 30% 
 

2 1.1 – 1.3 
2.1 – 2.3 
3.1 – 3.3 
4.1 – 4.3 
5.1 – 5.3 

ศกึษาค้นคว้า น าเสนอรายงาน  
การท าแบบฝึกหดั 
การท างานกลุม่และผลงาน 
การอ่านและสรุปงานวิจยั 
การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศกึษา 

 

60% 
 

3 1.1 – 5.3 การเข้าชัน้เรียน การมีสว่นร่วม ตลอดภาค 10% 
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อภิปราย เสนอความคิดเห็น  
การท าแบบฝึกหดั และการ
ทดสอบหลงัการเรียนรู้ 

การศกึษา 
 

 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
  จิตวิทยาบคุลากร โดยอาจารย์ศภุมิตร  บวัเสนาะ  หลกัสตูรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ  
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
  _ 
 

 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ชูชัย  สมิทธิไกร ,  รศ. ดร. (2552). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบิตงานของ 

บุคลากร  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ณรงค์วิทย์  แสนทอง. (2549) . การเขียนใบก าหนดหน้าที่งาน ภาคปฏิบัติ  กรุงเทพฯ :  บริษัท เอช  

อาร์ เซ็นเตอร์  จ ากัด. 
พิชิต  เทพวรรณ์.  (2554).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความ 

ได้เปรียบทางการแข่งขัน.  กรุงเทพฯ: บริษัท วี. พริ้นท์ (1991) จ ากัด. 
วรนารถ  แสงมณี. (2547).  การบริหารทรัพยากรมนุษย์/งานบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ: ห้าง 

หุ้นส่วนจ ากัดประสิทธิภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง. 
ศิริวรรณ เสรรีรัตน์, สมชาย  หิรัญกิตติ และ สมศักดิ์  วานิชยาภรณ์.   (2545).  ทฤษฎีองค์การ.  

กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากัด. 
อลงกรณ์  มีสุทธา และ สมิต  สัชฌุกร.  (2539).  การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวคิด หลักการ วิธีการ 

และกระบวนการ.  พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :  บริษัท ส. เอเชียเพรส (1989) จ ากัด  
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, (2547).  Career Development Practice. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :   เอช อาร์  

เซ็นเตอร์  
และเว็บไซด์ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หารายวิชาจิตวิทยาบคุลากร 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุม่ระหว่างนกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา (ผา่นระบบบริหารการศกึษา) 
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ข้อเสนอแนะผา่น ระบบสารสนเทศ ท่ีอาจารย์ผู้สอนจดัท าขึน้เพ่ือเป็นช่องทางหนึง่ในการเรียนการสอน
และส่ือสารกบันกัศกึษา 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสงัเกตการณ์การเรียนการสอนในชัว่โมงสอน 

- ผลการเรียนของนกัศกึษาและผลการประเมินการเรียนการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 

- การประชมุแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัอาจารย์ในหลกัสตูร 
  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
- ใช้การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุม่ตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารย์ทา่นอ่ืนท่ีอยู่

ภายในหรือภายนอกหลกัสตูร หรือโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
-      มีการตัง้คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษาโดย

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีและเกณฑ์ในการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤตกิรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทกุปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ ตามข้อ 4  
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