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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา 2511717  ช่ือวิชา  จิตวิทยาบุคลากร     
         Personnel Psychology 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 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 / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11-607  

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่  15 กรกฎาคม 2561  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 2.1.1. ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม มีความเสียสละ 
ซื่อสัตย์ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ ตลอดจนเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 2.1.2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 
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 2.1.3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5.  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิต วิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและ
รูปแบบของการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
 เนื่องจากเนื้อหาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต่เริ่มท าการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันซึ่งใช้ผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาน้ีมาตลอด 
เพียงแต่ควรปรับปรุงกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าโดยสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และวาง
แผนการเตรียมตัวส าหรับการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคต  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความส าคัญและกระบวนการในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยการประยุกต์ทฤษฎี 

หลักการ  ทักษะและเทคนิคทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ  ทฤษฎีการรับรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะ
ด้านพลวัตกลุ่ม  ทักษะทางสังคมมิติ เทคนิคการให้ค าปรึกษา และจิตวิทยาการบริหารมาใช้ใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลาการ การธ ารงรักษา
บุคลากรและการสิ้นสุดการเป็นพนักงาน  โดยมุ่งเน้นเทคนิคในการสัมภาษณ์งานด้วยค าถามทาง
จิตวิทยา  การให้รางวัลและการลงโทษตามทฤษฎีการเรียนรู้  การจัดสวัสดิการด้วยปัจจัยอาชีวอนามัย 
และปัจจัยจูงใจ  รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเพื่อเป็นพาหะวิธีส าหรับจิตวิทยาการบริหาร 
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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 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ของนักศึกษาที่มผีลการเรียนต่ า 

45  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 1) อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจ ารายวิชา หรือผ่าน 
Social Network เช่น Facebook หรือ line application เป็นต้น 
 2) อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างนอ้ย 
2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) หรือขณะปฏิบัตกิารภาคสนาม ( On-the-job)
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีการสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  ตระหนักในคุณค่าของจรรณยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม 
 1.3  มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ 
 1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

     1. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม 

-      2. ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงข้อ
พึ งตระหนักในฐานะของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องการเก็บรักษา
ความลับส่วนบุคคลโดยให้นักศึกษาจัด
กลุ่ ม อ ภิ ป ราย ถึ งป ระ เด็ น ปัญ ห าที่
เกี่ยวข้องกับการสรรหาว่าจ้าง การธ ารง
รักษาพนักงาน และการยุติการจ้างงาน
จากประสบการณ์ของผู้สอนเพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้จากทฤษฎีจิตวิทยา 

     1. การใช้แบบสังเกต  โดยสังเกต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  และการปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยบันทึกพฤติกรรมของ
นักศึกษาในระหว่างการเรียนการสอนและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
     2. ประเมินด้วยการตอบค าถาม การ
สอบปากเปล่า ใบงานและแบบฝึกหัด 
     3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
     4. ประเมินจากการมีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในช้ันเรียน 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

15% 

ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม

1. ใช้การบรรยายประกอบกับการ
น าเสนองานแปลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นที่นักศึกษาได้ช่วยกันศึกษา
ค้นคว้านอกช้ันเรียน พร้อมทั้งการใช้กรณี

1. ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า 
และการน า เสนอ งานตามประเด็นที่
มอบหมายหรือการแสดงความคิด  และ
รายงานผลการฝึกในสถานการณ์จ าลอง 

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
และองค์การ 
 2.2  มีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขา
จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ในปัจจบุัน 
 2.3  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 
 

ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หรือเนื้อหา
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

2. การเรียนรู้โดยการฝึกการสรรหา
และคัดเลือก ตลอดจนการประเมินผล
การปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Situation Learning)  ซึ่ ง
นักศึกษาร่วมกันฝึกตามสถานการณ์ใน
ต าแหน่งงานที่ผู้สอนก าหนดให้  

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 โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

ในรูปแบบรายงานนักศึกษาร่วมกันจัดท า 
2. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 

การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

3. ป ร ะ เมิ น จ าก ก าร ฝึ ก ก า ร น า
แบบทดสอบทางจิตวิทยาในการคัดเลือก
และประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ใน
สถานการณ์จ าลอง โดยน ามาเทียบเคียง
กับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ได้เรียนรู้มาใน
รายวิชาที่เรียนผ่านมา 
 

ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้ศึกษามา
รวมท้ังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 3.2  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ

1. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นกลุ่มผู้เรียน
หาค าตอบหรือทางเลือกจากประเด็นที่
ก าหนด โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิก
ช่วยกันคิด และหาค าตอบหรือทางเลือก 
ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุด แล้ว
ช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 

2. การอภิปรายร่วมกันเป็ นกลุ่ ม  

     1. ประเมินผลการระดมสมองในการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ ได้รับ
มอบหมาย 
     2. ประเมินจากผลการอภิปรายและ
การน า เสนอผลของกลุ่ ม โดยการน า
หลักการเรียนรู้มาใช้ในการน าเสนอ 
     3. ประเมินจากวิเคราะห์เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลากรจากเอกสาร

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

25% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สร้างสรรค์ 
 3.3  มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาใน
การศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ได ้
 3.4  สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม รวมถึงการ
น าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางดา้น
พฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและพัฒนา
องค์การ 
 3.5  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

( Group Discussion)  ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่มตัดสินใจร่วมกัน
และน าเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม 

3. การวิเคราะห์เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง
กั บ จิ ต วิท ย าบุ คล าก ร จาก เอกส าร
ภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายโดยน ามา
น าเสนอในช้ันเรียน 

ภาษาอังกฤษตามที่ก าหนด 
     4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การ
ทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคด้วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์  และการสงัเคราะหส์าระความรู้
ที่เรียนไปสูส่ถานการณ์จรงิ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ

       1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
(Co-Operative Learning)  โดยมุ่ งให้
นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และประสานงานกัน เพื่อ ให้ เกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ

     1. ประเมินผลจากผลงานที่นักศึกษา
ร่วมมือกันในการท างาน การอภิปรายและ
การน าเสนอผลงานของกลุ่มจากการแปล
เอกสารท าง วิชาการ เ ช่น  บทความ 
งานวิจัย หรือ ข้อสรุปจากสถานการณ์
จ าลอง  
      2. ประเมินจากความพยายามใน

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

15% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม
สถาน-การณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของการเป็น
ผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 
 4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานใน
องค์การทุกระดับ ผู้รับบริการและบุคคลท่ัวไป 
 4.5  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม  
     2. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) โดยกระตุ้นใหน้ักศึกษา
ท างาน เป็นกลุ่ ม เพื่ อหาค าตอบหรือ
ท าง เลื อ กส าห รั บ ปัญ ห าที่ ก าห น ด  
ช่วยกันคิด และหาค าตอบที่ดีที่สุดร่วมกนั  

การศึกษาค้นคว้า เพื่อการน าเสนอตาม
ประเด็นที่ มอบห มายห รือการแสดง
ความคิด 
    3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการระดมพลังสมอง  
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทางจิต-
วิทยาท่ีอาศัยวิทยาการดา้นคอมพิวเตอร์ร่วม
ด้วย 
 5.2  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
และสถิติในการศึกษาและวิจัยทางด้านจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ 
 5.3  สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิ -
ภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน ตลอดจน
สามารถเลือกใชส้ื่อและรูปแบบของการ

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จากการ
เรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิปราย การเขียน
รายงานการทดลอง และการใช้สืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน
จากฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จ าลอง 
 

     1. ประเมินจากผลการน าเสนอตาม
ประเด็นที่มอบหมาย 
     2. ประเมินจากผลการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด 
การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
ด้วยข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การ
คิด วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระ
ความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
สื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

 
หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดท่ี 5 ข้อ 2) 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1 
(3 ชม.)  

แนะน ารายวิชา  
รูปแบการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 
การทบทวนความรู ้
- ความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา
บุคลากร 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ัน
เรียนเรื่อง  

- 3. ซัก-ถาม และเสนอแนะ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

- แบบฝกึหัดทบทวนความรู ้
- ใบงาน : สิ่งที่ได้จากการบรรยาย 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดทบทวน
ความรู้ 
3. ใบงานเรือ่งสิ่งที่ได้จาก
การบรรยาย 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด 
3. การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

2 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การจ้างงานทีเ่ท่าเทียมและการ
จัดการกบัความแตกต่างในการ
จ้างงาน 
- Legal Framework for 
Equal Employment 
- Managing Diversity and 
Equal Employment  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ระดมสมองและกรณีศึกษา
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

- กิจกรรม/ใบงาน : 
เอกสารกรณีศึกษาเกี่ยวกบั

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. ใบงานกรณีศึกษาเรื่อง
จรรยาบรรณของนกั
บรหิารทรัพยากรมนุษย ์
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

จรรยาบรรณของนกับริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  

3 
(3 ชม.)  

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การวิเคราะห์งาน และการสรร
หาพนักงานในตลาดแรงงาน 
- Job  
-Recruiting in Labor Market 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. การฝึกจัดท าแผนผงัโครงสร้าง
องค์การ 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการจัดท าแผนผงั
โครงสร้างองค์การ 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. ใบงานเรือ่งการจัดท า
แผนผังโครงสร้างองค์การ  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

4 
(3 ชม.) 

บรรยาย เรื่อง  
- สมรรถนะของคนงาน 
(Competence) 
- การวิเคราะหง์าน (Job 
analysis)  
- ใบก าหนดหน้าที่งานและใบ
แสดงคุณสมบัติของคนงาน 
(Job Description & Job 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกการวิเคราะหง์านและการ
จัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดเรื่องการวิเคราะห์งาน
และการจัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะหง์านและการ
จัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



11 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

Specification)  

5 
(3 ชม.) 

บรรยาย เรื่อง  
- การวางแผนอัตราก าลัง 
- อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกการวิเคราะหอ์ัตราก าลังคน 
3. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอปุสงค์และอุปทานด้าน
แรงงาน 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการวิเคราะห์
อัตราก าลงัคน 
2. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอปุสงค์และอุปทานด้าน
แรงงาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
วิเคราะห์อัตราก าลังคน 
3. ใบงานกรณีศึกษา  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

6 
(3 ชม.) 

บรรยาย เรื่อง  
- การประกาศรับสมัครงาน 
- ใบสมัครงานและการเขียน
ประวัติส่วนตัว 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกการเขียนประกาศรบัสมัคร
งาน 
3. ฝึกการเขียนใบสมัครงาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนประกาศรบัสมัคร
งาน 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



12 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

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

3. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนใบสมัครงาน 
4. แบบฝึกหัดเรื่องการ
เขียนประวัตสิ่วนตัว 
 
 

7 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การสรรหาพนักงานใน
ตลาดแรงงาน 
- Selection and Placing 
Human Resources 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
 2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
คัดเลือกคนเข้าท างาน 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกคนงาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษา  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

8 
(3 ชม.) 

บรรยาย เรื่อง การสรรหาและ
การคัดเลือก 
- ใบสมัครงานแบบถ่วงน้ าหนกั 
(Weighted Application  
Blank) 
- แบบส ารวจชีวประวัติ 
(Biographical Inventories / 
Biodata)  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ฝึกการคัดเลือกด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ 
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่องการคัดเลือกคน
เข้าท างาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2. แบบฝึกหัดเรื่องการ
คัดเลือกคนเข้าท างาน 
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

9 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การฝกึอบรมพฒันา และการ
วางแผนอาชีพ 
- Training Human Resources 
- Careers and HR 
Development 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกการหาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและพฒันา 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่อง การหาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา  

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  แบบฝึกหัดเรือ่ง การ
หาความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและพฒันา  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

10 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

การจัดการกบัผลการปฏิบัตงิาน
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- Performance Management 
and Appraisal 

นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ง
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

11 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
- Compensation Strategies 
and Practice 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนจาก
การท างาน 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ง
การบริหารค่าตอบแทน
จากการท างาน  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



15 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

12 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
การบริหารสวัสดิการ 
- Variable Pay and Executive 
Compensation 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
2. ฝึกการจัดท าแผนสวัสดกิาร 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัดเรื่อง การจัดท าแผน
สวัสดิการ 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  แบบฝึกหัดเรือ่ง การ
จัดท าแผนสวัสดิการ  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด  
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

13 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
สวัสดิการด้านการดแูลสุขภาพ
และความปลอดภยัในการท างาน 
- Managing Employee 
Benefits  
- Health, Safety, and 
Security 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
 2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างาน 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ง
ความปลอดภัยในการ
ท างาน  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



16 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

14 
(3 ชม.) 

น าเสนองานแปลของนักศึกษา
และผูส้อนบรรยายเสรมิในเรือ่ง
วินัยในการท างานและการ
จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ 
- Employee Right and 
Discipline 
- Union Management 
Relationship 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การน าเสนอผลงานแผลของ
นักศึกษาภายใน 15 นาที แล้วผู้สอน
ให้ข้อเสนอแนะพร้อมทัง้บรรยาย
เสริมในประเด็นที่ยังไมส่มบูรณ์ 
 2. ระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 
 

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ง
การบริหารงานด้าน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

15 
(3 ชม.) 

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

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. การบรรยายประกอบ Power 
point 
2. ระดมสมองจากกรณีศึกษาเรือ่ง
ทิศทางของงานบริหารทรพัยากร
มนุษย์ในอนาคต 
 กิจกรรม/ใบงาน : 
1. ใบงาน : เอกสารกรณีศึกษาเรื่อง

1. การบรรยาย
ประกอบการน าเสนอ 
PowerPoint 
2.  ใบงานกรณีศึกษาเรือ่ง
ทิศทางของงานบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. วิธีการน าเสนอ 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในกรณีศึกษา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
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สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- Individual Performance 
and Retention 
- Globalization of HR 
Management   

ทิศทางของงานบริหารทรพัยากร
มนุษย์ในอนาคต 
 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 



18 
 

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

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ.  (2559).  เอกสารประกอบการเรียนจิตวิทยาบุคลากร. กรุงเทพมหานคร :  

โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด์. 
6.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
  - 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
Robert l. Mathis and John H. Jackson. (2003). Human Resource Management.  (10th  

Edition). United States of America : Thomson Learning Academic Resource  
Center. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1) ใช้แบบประเมินอาจารยผ์ูส้อนโดยนักศึกษา 
 2) ใช้แบบประเมินตนเองส าหรับนกัศึกษา 
 3) สอดคล้องกับ 7.1  
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสงัเกตพฤตกิรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการน าเสนอผลงาน 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
การสังเกต การสอบ การปฏิบัติ/การ
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พฤติกรรม น าเสนอผลงาน 
คุณธรรม จริยธรรม 
 

 - - 

ความรู้ 
 

   

ทักษะทางปัญญา 
 

-   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 -  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสือ่สาร และการใช้ไอที 

-   

 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1) อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4 
 2) กรณีทีผ่ลการเรียนรู้นกัศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผูส้อนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรบัปรุงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเป็นรายกรณี 
 


