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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 รหัสและชื่อรายวิชา          
 รหสัวิชา 2513710 ช่ือวิชา การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
          Application of Psychology for Human Resource  
          Development 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศุภมิตร  บัวเสนาะ (ตอนเรียน A1) 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 / ช้ันปี 3 

1.6 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.7 รายวิชาท่ีต้องเรียนร่วมกัน (co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

1.8 สถานท่ีเรียน 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 11 ห้อง 11508  

1.9 วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่  16 พฤศจิกายน 2560  

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 2.1.1.  ตระหนักในคุณค่าของจรรณยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม  มีความเสียสละ 
ซื่อสัตย์ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นส าคัญ และเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 2.1.2.  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาจิตวิทยา
และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ   มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การในปัจจุบัน และมีการพัฒนาองค์
ความรู้ของตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 2.1.3.  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการที่ได้ศึกษามารวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนวความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  มีทักษะ
และความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และ
ปฏิบัติการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้ สามารถวิเคราะห์และอธิบายปัญหาที่เกิดข้ึนในองค์การ
อุตสาหกรรม รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ และสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 2.1.4.  มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน    สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี   มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การทุกระดับช้ัน ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป และ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.1.5.  สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ตลอดจนสามารถ
เลือกใช้สื่อและรูปแบบของการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา 
 จากการปรับปรุงการเรียนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ใส่ใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถร่วมกันท างานตามที่มอบหมายได้อย่างเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้เรียนบางคนรู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีปริมาณมากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตาม
ก าหนดเวลา ดังนั้น ผู้สอนอาจจะต้องมีปรับกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นที่เกินความจ าเป็นออกบ้างเพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความส าคัญและกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ทฤษฎี 

หลักการและลักษณะทางจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการรับรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
บุคลิกภาพ หลักจิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หลักการติดต่อสื่อสารทางจิตวิทยา ทักษะด้าน
พลวัตกลุ่ม และสังคมมิติ มาใช้ในการน ากิจกรรมและการประเมินผลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการและการบริหารจัดการฝึกอบรมที่น าเทคนิคและทักษะทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติการจัดฝึกอบรมในสถานการณ์จริง 

A study of importance and procedure in human resource development by 
applying the theories, methodologies and skill of psychology i.e., motivation theory, 
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learning theory, personality theory, principle of interpersonal relationship, principle of 
psychological communication, skill of group dynamic, sociometry to apply for activity 
and evaluation in human resource development, procedure and management in 
training by using techniques and skill of psychological tools as efficiency, including 
practice in action situations. 
 

3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายกลุม่ เพื่อทบทวนความรู้
ให้ชัดเจนและแม่นย าย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะกบักลุม่ของนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนต่ า 

30  ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 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  เคารพสิทธแิละรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่า
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

     1. จัดการเรียนการสอนโดยการ
สอดแทรกคุณธรรม   จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี
งามให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การ
แต่ งกายที่ เป็ น ไปตามระ เบี ยบขอ ง
มหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริตให้เกิดข้ึนทั้งในการเรียนการสอน 
การสอบ การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม  
 

     1   ป ร ะ เมิ น โด ย ใช้ แ บ บ สั ง เก ต
พฤติกรรมในช้ันเรียน  เพื่อดกูารปฏิบัติตน
ของนักศึกษา  รวมถึงความสนใจ ความมี
วินัย ความรับผิดชอบ  การส่งงานที่ได้รับ 
     2  ประเมินจากการปฏิบัติงาน เช่น 
มอบหมายช้ินงาน แบบฝึกหัด การร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียน และประเมินจากงาน
หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง 
     3.  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

10% 

ด้านความรู้ 
2.1  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักการ วิธีการและทฤษฎีท่ีส าคัญใน
สาขาวิชาจิตวิทยาและจิตวิทยา

1. ใช้ การบ รรย ายป ระกอบ กั บ
ซักถามในประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
พร้อมทั้งการใช้กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อ หรือเนื้อหาต่างๆ ตามที่ก าหนด

     1  ประเมินจากการตอบค าถามและ
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
     2. ประเมินจากผลการเข้าร่วมการ
อภิปรายกลุ่มและน าเสนองาน ซึ่งเป็น

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

40% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
อุตสาหกรรมและองค์การ 
  2.2  มีการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน
สาขาจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การในปัจจุบัน 
  2.3  มีการพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

ไว้ในแผนการสอน 
2. ใช้การแบ่ งกลุ่ มผู้ เรียนเพื่ อ ไป

ท าการศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยน ามาอภิปรายกลุ่มและน าเสนอใน
ช้ันเรียน  

3. สอนโดยการใช้กรณี ศึกษาใน
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ได้ แ ก่ 
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายโยงความรู้ การ
วิเคราะห์แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หรือหัวข้อพิ เศษเกี่ ยวกับการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
เป็นต้น 

4. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-
Playing) แบ่งกลุ่มก าหนดและฝึกทักษะ
การแสดงออกตามบทบาทที่ก าหนด เช่น 
การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การเป็น
ผู้น าเกมการฝึกอบรม หรือ การเป็น
ผู้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนา  

หัวข้อในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการในปัจจุบัน 
     3. ประเมินจากผลจากการระดมสมอง 
กรณีศึกษา ผลการแสดงบทบาทสมมติ 
และผลงานจากการท าแบบฝึกหัดทั้งจาก
ศึกษาค้นคว้า การแสดงความคิด และ 
การแสดงบทบาทสมมติ  
     4.  ประเมินจากการสอบปฏิบัติด้าน
ต่างๆ   และการสอบปลายภาคด้ วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการท่ีได้
ศึกษามา รวมท้ังสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.2  สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆ โดยการประยุกต์แนว
ความรู้จากการศึกษาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์ 
 3.3  มีทักษะและความสามารถในการ
รวบรวม วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา
ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ และปฏิบัติการ
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได ้
 3.4  สามารถวิเคราะห์และอธิบาย
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์การอุตสาหกรรม 
รวมถึงการน าความรู้ เทคนิคและวิธีการ
ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ในการบริหารและ
พัฒนาองค์การ 
 3.5  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา ได้แก่ 

     1 . อ ภิ ป ร าย ร่ ว ม กั น เป็ น ก ลุ่ ม  
(Group Discussion) โดย ก ารแ ล ก  -
เปลี่ยนความคิดเห็นหรือหัวข้อที่กลุ่ม
ตัดสินใจร่วมกัน โดยการน าหลักการ
เรียนรู้มาคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
เพื่อการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
และประยุกต์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสร้างสรรค์ 
     2. ก ารร่ วมกั น ท ากิ จก รรมตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดที่ 5 ได้แก่ การหา
ความจ า เป็ น ในการฝึ ก อบ รม  ก าร
ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเขียนโครงการ
ฝึกอบรม การเขียนบทพูดที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฝึกอบรมสัมมนา การฝึกเขียน
บทเรียน (Lesson Plan) ส าหรับการเป็น
วิทยากร ตลอดจนฝึกการวางแผนและ
ด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา เป็น

     1.  ประเมินจากผลการอภิปรายและ
การน าเสนอทีเ่ข้าใจง่าย 
     2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติโดยการ
น าหลักการเรียนรู้มาใช้ใน และต้องมีการ
อ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องเหมาะสม  
ประเมินจากการจัดโครงการสมัมนา  
      3. ประเมินจากการจัดโครงการ
ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ ท ารายงานและ
น าเสนอในช้ันเรียนโดยใช้การสังเคราะห์
สาระความรู้ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง      
     4. ประเมินจากการสอบปฏิบัติด้าน
ต่างๆ   และการสอบปลายภาคด้ วย
ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ความรู้ การคิด 
วิเคราะห์  และการสังเคราะห์สาระความรู้
ที่เรียนไปสู่สถานการณ์จริง 
 

สัปดาหท์ี่ 
1 – 15 
และ 16 

30% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้
แบบทดสอบและแบบสอบถามได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ต้น  
3. การเรียนรู้ โดยการจัดท าเป็ น

โค ร งก าร  (Project-Based Learning) 
โดยให้นักศึกษาร่วมกันคิดและด าเนินการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ตั้งแต่กระบวนการหาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมพัฒนา การสร้างหลกัสตูร
การเตรียมงานสัมมนา การหาวิทยากร
การด าเนินการจัดอบรมสัมมนา รวมถึง
การประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อ
จัดท าเป็นรายงานตามโครงการ  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
     4.1  มีความสามารถในการสื่อสารกับ
กลุ่มบุคคลทุกระดับ โดยใช้การสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของการ
เป็นผู้น า หรือผู้ร่วมทีมในการท างาน 

     1. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ 
(Co-Operative Learning)  โดยมุ่ ง ให้
นักศึกษาร่วมมือกันท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน   มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และประสานงานกัน เพื่อ ให้ เกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องที่เรียน จะต้องรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม เช่น 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงาน การมี
มนุษยสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้าง 

     1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ในการท างานร่วมกัน การสื่อสารในกลุ่ม 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์
ต่างๆ ตลอดจนภาวะผู้น าและผู้ตามในการ
ท างานร่วมกัน 
      2. ประเมินจากผลการระดมสมอง
ความพยายามในการศึกษาค้นคว้า เพื่อ
การน าเสนอตามประเด็นที่มอบหมายหรือ
การแสดงความคิด และการฝึกทักษะที่
เกี่ยวข้อง 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
 4.3  สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์การและสถานการณ์ต่างๆ 
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 4.4  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงาน
ในองค์การทุกระดับชั้น ผู้รับบริการและ
บุคคลท่ัวไป 
 4.5  มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

     2. การสอนแบบระดมพลังสมอง 
(Brainstorming)  เป็นการอภิปรายที่ใช้
กระตุ้นกลุ่มผู้ เรียนเพื่อหาค าตอบหรือ
ทางเลือกส าหรับปัญหาที่ก าหนด  โดย
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ให้สมาชิกช่วยกันคิด และ
หาค าตอบหรือทางเลือก ส าหรับปัญหาที่
ก าหนดให้มากที่สุด แล้วช่วยกันพิจารณา
เลือกทางเลือกที่ดีที่สดุอาจมีมากกว่าหนึ่ง 
 

     3. ประเมินจากการใช้ภาษาในการ
เขียนรายงานผลโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่
ต้อ งใช้การสื่ อส ารทั้ งภาษาไทยห รือ
ภาษาอังกฤษ 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
ร่วมด้วย 
 5.2  มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาและวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
 5.3  สามารถสื่อสารได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน 
ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อและรูปแบบ
ของการสื่อสารในการน าเสนอผลงานได้

1. การเรียนรู้จากใช้ทักษะต่างๆ จากการ
เรียนการสอน ทั้งทางเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดคุย การอภิปราย การเขียน
รายงานผลโครงการ และการใช้สืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
โดยตนเอง และการจัดการเรียนการสอน 
 

     1. ประเมิ นผลจากผลการ ศึ กษา
ค้นคว้าโดยการน าหลักการที่ได้เรียนรู้มา
ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการ
สอน  
      2.  ประเมินจากผลการน าเสนอตาม
ประเด็นที่ มอบห มายห รือการแสดง
ความคิดในงานของกลุ่ม 
      3. ประเมินจากผลการสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 

สัปดาหท์ี่ 
1 - 15 

10% 
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ผลการเรียนรู้ท่ีต้องการพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
ของการ

ประเมินผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก  ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรบัผิดชอบรอง



10 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน (หมวดท่ี 5 ข้อ 2) 
สัปดาห์ที่ 

(ชม.) 
หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  

 
ผู้สอน 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล 
-  ความหมาย วัตถุประสงค์ 
ความส าคัญของการฝกึอบรมและ
การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
- จรรยาบรรณของนกัฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน  
- เรื่อง  : Training for Competitive 

Advantage 
- 3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางด้าน

จรรยาบรรณของนกัฝึกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝกึหัดทบทวนความรู ้
2. การระดมสมองจากกรณีศึกษา 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. ใบงานกรณีศึกษา 
4. ใบข้อสรปุจากการระดม
สมอง 
5. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 1 : การทบทวนความรู้) 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุม่ 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง  
5. คะแนนจากการท า
แบบฝกึหัด 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

2 
(4 ชม.). 

- กลยุทธ์การจัดการฝึกอบรม 
- สมรรถนะของบุคคลกับการท างาน
เพื่อการฝกึอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
- การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมและการจัดท าแผนพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน   
- เรื่อง 1 : Strategic Training       
- เรื่อง 2 : Needs Assessment 

กิจกรรม/ใบงาน : 
1. แบบฝึกหัด การหาความจ าเป็นในการ

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3.  แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 2 : การหาความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนา

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
 



11 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ เป็นต้น  

ฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ทรัพยากรมนุษย)์ 

3 
(4 ชม.)
ชม.) 

- ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning 
Theories)  
- การออกแบบโปรแกรมการอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง  : Learning ; Theories and 
Program Design  

- 3. การร่วมระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมจากความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
กิจกรรม/ใบงาน : 
1. การระดมสมองเพื่อออกแบบ
โปรแกรมการฝึกอบรมจากความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. ใบข้อสรปุจากการระดม
สมอง 
 
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุม่ 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง  
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

4 
(4 ชม.)
ชม.) 

- การถ่ายโยงความรู ้
- ประเภทของการฝกึอบรมและ
พัฒนาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปจัจบุัน 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง 1 : Transfer of Training 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุม่ 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง  

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



12 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

- เรื่อง 2 : Traditional Training 
Methods  
กิจกรรม/ใบงาน : 
1.  การระดมสมองจากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการถ่ายโยงความรู ้

3. ใบข้อสรปุจากการระดม
สมอง 
 

 

5 
(4 ชม.)  

- การประเมินผลการฝกึอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง  : Training Evaluation 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมตามแบบฝกึหัด  
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. แบบฝึกหัด การประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3.  แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 3 : การประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร) 

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

6 
(4 ชม.)  

- เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากร 
- การเขียนโครงการฝกึอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- การติดต่อเชิญวิทยากร 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง  : Use of New Technologies in 
Training  

- 3. การร่วมท ากิจกรรมตามแบบฝกึหัด  
 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3.  แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 4 : การเขียนโครงการ
การฝกึอบรมและพฒันา

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



13 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

กิจกรรม/ใบงาน : 
- 1. แบบฝึกหัด การเขียนโครงการ

ฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ทรัพยากรมนุษย์) 

7 
(4 ชม.)  

- การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
- หัวข้อพิเศษเกี่ยวกบัการฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง 1 : Employee Development 

- เรื่อง 2 : Special Issues in Training 
and Development  
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. การระดมสมองจากกรณีศึกษา  

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. ใบข้อสรปุจากการระดม
สมอง 
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการอภิปรายกลุม่ 
3. วิธีการน าเสนอ 
4. ผลงานจากการระดมสมอง 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

8 
(4 ชม.)  

- การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ตาม
สายงานอาชีพ (Career 
Development and Training 
Roadmap) 
-  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. อภิปรายกลุม่และน าเสนอในช้ันเรียน 
เรื่อง 1 : Careers and Career 
Management 

- เรื่อง 2 : Special Challenges in 
Career Management  

- 3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสาย

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อประเด็นในการ
อภิปรายกลุ่ม 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 5 : ข้อสรุปจากการ
กรณีศึกษาการวิเคราะห์
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามสายอาชีพ) 

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



14 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

อาชีพ 
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. แบบฝึกหัด (กรณีศึกษา) การ
วิเคราะห์แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามสายอาชีพ  

 

9 
(4 ชม.)  

- หลักการและเทคนิคการเป็น
พิธีกร 
- การเขียนบทพูดในโอกาสต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัโครงการฝึกอบรม
สัมมนา 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็นพิธีกร
ในโครงการฝึกอบรมสัมมนา 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมตามแบบฝกึหัด  
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. แบบฝึกหัด การเขียนบทพูดที่
เกี่ยวข้องกบัโครงการฝึกอบรมสมัมนา  

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นพิธีกร 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 6 : การเขียนบทพูดที่
เกี่ยวข้องกบัโครงการฝึกอบรม
สัมมนา) 

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 
ผศ. อัมพร 
ศรีประเสริฐ-
สุข 

10 
(4 ชม.)  

- หลักการและเทคนิคการเป็น
วิทยากร 
- การเขียนบทบรรยายและการ
จัดเตรียมบทเรียน (Lesson Plan)  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
วิทยากรในโครงการฝึกอบรมสมัมนา 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมตามแบบฝกึหัด  
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. แบบฝึกหัด การเขียนบทเรียนส าหรับ

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นวิทยากร 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 7 : การเขียนบทเรียน
ส าหรับวิทยากรในโครงการ

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



15 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

วิทยากรในโครงการฝึกอบรมสมัมนา  ฝึกอบรมสัมมนา) 
11 

(4 ชม.)  
- การเป็นวิทยากร ผู้น าการ
ฝึกอบรมที่ใช้กิจกรรมและเกมในการ
อบรมสัมมนา 
- การสอบปฏิบัติการเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
วิทยากรที่ใช้เกมในการอบรมสมัมนา 

- 3. สอบภาคปฏิบัต ิ

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นวิทยากรเกม 
3. ผลการสอบภาคปฏิบัต ิ

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

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

12 
(4 ชม.)  

- กระบวนการจัดฝึกอบรมสมัมนา
แบบต่างๆ  

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 

- 2. กิจกรรมบทบาทสมมติการเป็น
ผู้ด าเนินการจัดโครงการฝกึอบรมสัมมนา 

- 3. การร่วมท ากิจกรรมตามแบบฝกึหัด  
กิจกรรม/ใบงาน : 

- 1. แบบฝึกหัด การวางแผนและ
ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสมัมนา  

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อบทบาทสมมติ
ในการเป็นผู้ด าเนินการจัด
โครงการอบรมสัมมนา 
3. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 8 : การวางแผนและ
ด าเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา) 

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

ผศ. พัศรินท ์
ก่อเลิศ-
วรพงศ์ 
อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

13 
(4 ชม.)  

- การเตรียมจัดงานเพื่อจัดโครงการ
อบรมสัมมนา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 
2. การฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมงาน
โครงการอบรมสัมมนา 
กิจกรรม/ใบงาน : 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint 
2. ใบงานหัวข้อการจัดเตรียม
โครงการอบรมสัมมนา 
 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการเตรียมงานโครงการ
อบรมสัมมนา 
 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 



16 
 

สัปดาห์ที่ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน สื่อท่ีใช้ การวัดและประเมินผล  
 

ผู้สอน 

1. ใบงาน หัวข้อการจัดเตรียมโครงการ
อบรมสัมมนา 

14 
(4 ชม.)  

- การด าเนินจัดโครงการอบรม
สัมมนาเต็มรูปแบบโดยเชิญวิทยากร
จากภายนอก 
- บรรยายสรุปผลการด าเนิน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 
2. การฝึกปฏิบัติการจัดโครงการอบรม
สัมมนาตามที่ได้ศึกษามา 
 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint  
2. ผลการปฏิบัตงิานตาม
แผนงานที่นักศึกษาวางไว้ 
 
 

1. ผลการฝกึปฏิบัติการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็ม
รูปแบบ 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

15 
(4 ชม.)  

- การเขียนรายงาน 
- ทิศทางของงานพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ในอนาคต 
- การวิพากษ์การจัดโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ  
- ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากผู้สอน และความรู้
จากฝกึปฏิบัติการ 

กิจกรรมการเรียนการสอน : 
1. บรรยาย 
2. การสัมมนาความรู้จากการด าเนิน
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ 
2. ซัก-ถาม และเสนอแนะ  
กิจกรรม/ใบงาน : 
แบบฝกึหัดการเขียนรายงานผลการจัด
โครงการอบรมสัมมนาเต็มรูปแบบ 

1. การบรรยายประกอบการ
น าเสนอ PowerPoint  
2. แบบฝึกหัด 
(บฝ.ที่ 9 : การเขียนรายงาน
ผลการจัดโครงการอบรม
สัมมนาเต็มรูปแบบ) 

1. การตอบค าถามในช้ันเรียน 
2. ผลการวิพากษ์สัมมนาความรู้
จากฝกึปฏิบัติการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเตม็รปูแบบ 
3. ผลจากการจัดท ารายงานผล
การจัดโครงการอบรมสัมมนา
เต็มรปูแบบ 
 

อ. ศุภมิตร  
บัวเสนาะ 

16 
(0 ชม.) 

สอบปลายภาค 
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5.2 การวัดและการประเมินผล   
 1) การวัดผล : 
  - โครงงานสัมมนาเต็มรูปแบบ  25% 
  - กิจกรรมในช้ันเรียน   25% 
  - สอบปลายภาค    30% 
  - สอบปฏิบัต ิ     10% 
  - จิตพิสัย      10% 
 2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม   อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
ศุภมิตร  บัวเสนาะ. (2557).  เอกสารประกอบการเรียนวิชาการประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา 
 ทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ : โครงการสวนดุสิตกราฟฟิคไซด.์ 
6.2 เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 - 
6.3 เอกสารและข้อมลูแนะน า 
วรวรรธณ์  ศรียาภัย. (2554).   การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ.  (พิมพ์ครั้งที่ 1)

กรุงเทพฯ :  นวสาส์นการพิมพ์. 
โสภณ  ภูเก้าล้วน. (มปพ.).  คู่มือการเป็นวิทยากรฝึกอบรม.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร. (เอกสารอัดส าเนา)  
 

โสภณ  ภูเก้าล้วน. (มปพ.).  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรฝึกอบรมระบบมวลชน
สัมพันธ์.  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (เอกสารอัดส าเนา)  

อาภรณ์  ภู่วิทยพันธ์ุ. (2551).  กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็น
เตอร์  จ ากัด. 

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

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1) การประเมินอาจารย์ผูส้อนโดยนกัศึกษา 
 2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แตล่ะด้าน 
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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
พฤติกรรม 

การสอบ การปฏิบัติ/การ
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 


