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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาการจัดการ 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

 3213008 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมบรกิารและทองเที่ยว 

2. จํานวนหนวยกิต 

 3 หนวยกิต ( 3 (2-2-5)) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  :  อาจารยนาถวุทธ์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

          อาจารยผูสอน                    :  อาจารยนาถวุทธ์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ช้ันปที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 ไมม ี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 ไมม ี

8. สถานท่ีเรยีน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

20 พฤศจิกายน 2558 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     1.เพื่อใหนักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย ความ

เปนมา  ทฤษฎีและหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย  หนาที่ ความรับผิดชอบ 

และข้ันตอนในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน  การสรร

หา  การคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การประเมินผล การบริหารคาตอบแทน แรงงาน

สัมพันธ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย  

      2.เพื่อใหนักศึกษา ศึกษาและคนควาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย อภิปราย 

นําเสนอ และนําผลการศึกษาคนควาไปประยุกตใชได รวมทั้งมีทักษะการนําเสนอผลการศึกษาตาม
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หัวขอที่ไดรับมอบหมายได และมีทักษะกระบวนการทํางานกลุม และสามารถรวมมือกับกลุมนําเสนอ

รายงานไดถูกตองตามกระบวนการอยางนอย  1  เลม 

        3. เพื่อใหนักศึกษา สามารถใชโปรแกรมเบื้องตนในการเขียนรายงาน และนําเสนอผล

การศึกษาตามหัวขอที่ไดรับมอบหมายได 

        4. เพื่อใหนักศึกษา มีเจตคติที่ดีตอวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณของนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการ

เตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไป

ประยุกตใชในการทํางานในอนาคต ทั้งน้ี ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอยางอางอิงใหสอดคลองกับ

แนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 ความสําคัญในการวางแผนและนโยบายทางดานการพัฒนาบุคคลในธุรกิจโรงแรมและ

ทองเที่ยว และในธุรกิจบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เชน การจัดการฝกอบรม

บุคลากร การจัดลําดับการคัดเลือกพนักงาน เทคนิคการฝกอบรมแบบตางๆ การประเมินผลและ

ปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรมการสรางแรงจูงใจแกพนักงานธุรกิจบริการ ปญหาวิธีการปองกนั

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐตางๆ 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 

30 ชั่วโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

สอนเสริม ตามความ

ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

การฝกปฏิบัติ 

30 ชั่วโมง 

(2 ชม. * 15 สัปดาห) 

การศึกษาดวยตนเอง  

75 ชั่วโมง 

(3 ชม. * 15 สัปดาห) 

3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรกึษาผานเว็บไซตคณะ 

- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรอื รายกลุมตามความตองการของนักศึกษาเพิม่เติม 

(ไมจํากัดช่ัวโมง) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

  

 

     1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต 

     2) มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

     3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมี และสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

     4) เคารพในสทิธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

     5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

     6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสงัคม 

     7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

 1)  บรรยายพรอมยกตัวอยางสอดแทรกในเน้ือหาสาระทีเ่กีย่วของ  แลวใหนักศึกษารวม

อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี  และเหมาะสม 

       2)  อภิปรายกลุม 

       3)  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ 

       4)  ศึกษากรณีตัวอยางจากการนําเสนอ 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 • ประเมินผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียน 

      • ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมที่มอบหมายให 

      • ประเมินผลจากโครงงานที่ถูกบรูณาการจากความรูและความเขาใจในบทเรียน โดยให

นักศึกษานําเสนอโครงงานหนาช้ันเรียน 

2. ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ 

          มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา  ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากร

มนุษย  ขอบขาย  หนาที่ ความรับผิดชอบ    และข้ันตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย   การ

วิเคราะหงาน  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การ

ประเมินผล การบริหารคาตอบแทน แรงงานสัมพันธ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

2.2 วิธีการสอน 

     บรรยาย  อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน งานวิเคราะหกรณีศึกษา  และ

มอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของโดยนํามาสรุปและนําเสนอ   การศึกษาโดยใช

ปญหา และโครงงาน Problem base learning โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

      • การสอบกลางภาค และ การสอบปลายภาค 

      • การรวมกจิกรรมที่ไดรบัมอบหมาย และการทําโครงงานที่บูรณาการจากความรูความเขาใจ

ดานทฤษฎีเพื่อนําเสนอหนาช้ันเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดเช่ือมโยง  สมเหตุสมผล  มีการวิเคราะห 

เพื่อการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยาง

สรางสรรค 

3.2 วิธีการสอน 

 1)  การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพเิศษ และนําเสนอผลการศึกษา 

      2) อภิปรายกลุม   

      3) วิเคราะหกรณีศึกษาในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบรหิารทรัพยากรมนุษยใน 

ปจจุบัน 

3.3 วิธีการประเมินผล 

      1)  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบทีม่ีการวิเคราะหสถานการณ หรอืวิเคราะห 

แนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการบรหิารทรัพยากรมนุษย 

      2) สังเกตการรวมอภิปราย 

      3) ตรวจผลงาน    

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 • มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบคุคลและงานกลุม 

      • สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางเหมาะสม 

      • มีพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดเห็นในช้ันเรียนไดอยางเหมาะสม 

4.2 วิธีการสอน 

 • มอบหมายงานรายบุคคลและกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูความรับผิดชอบในการทํางานที่

หลากหลาย 

      • ใหลงมือปฏิบัติงานจริง 

4.3 วิธีการประเมินผล 

  • ประเมินการมสีวนรวมในช้ันเรียน 

      • ประเมินความรบัผิดชอบจากงานมอบหมายรายบุคคลและกลุม 

      • ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ทัง้ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความรับผิดชอบตอ

งาน 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 1) ทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด  การฟง  การเขียน  โดยการทํารายงาน  การนําเสนอในช้ัน

เรียน 

      2) ทักษะในการวิเคราะหขอมลูจากกรณีศึกษา 

      3) ทักษะในการสบืคนขอมลูทางอินเทอรเน็ต 

      4) ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอเีมล  

      5) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมอื และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

 • ใชสื่ออเิลก็ทรอนิกสเพื่อประกอบการสอนในช้ันเรียน 

       • การมอบหมายงานที่ตองการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       • มอบหมายงานในรูปของโครงงานเพื่อนําไปปฏิบัติจรงิ และนําเสนอทัง้ในรปูเอกสารและดวยวาจา 

ประกอบสือ่ และโสตทัศนูปกรณ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 • ประเมนิผลการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากงานมอบหมายรายบุคคลและกลุม 

       • ประเมินทักษะการใชสื่อและการวิเคราะหจากโครงงานทีนํ่าเสนอหนาช้ันเรียน 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จน. 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ

ท่ีใช 

ผูสอน 

1 - 2 แนะนําวิชา ระบบการใหคะแนน  

ตําราและเอกสารประกอบการเรียน

การสอนความหมาย  ความสําคัญ

ของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงคของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย  หลักการของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย  แนวคิดของ

การการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

ตางประเทศ และประเทศไทย  

บทบาทหนาที่ของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย   

8      1. อธิบายเคาโครงการสอนให

ทราบในเรื่องการเขาเรียนทดสอบ

และงานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

     3. บรรยาย 

     4. อภิปราย 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

3 - 4  -การกําหนดกลยุทธและนโยบายการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 

-การบริหารเชิงกลยุทธ 

-การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกล

8      1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดง

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 
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ยุทธ 

-กระบวนการการบริหารทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธ 

-ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

ประเทศ 

-ปจจัยสภาพแวดลอม

ภายในประเทศ 

-การเปล่ียนแปลงจากปจจัย

สภาพแวดลอม 

-อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

-การจัดองคการของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

-ผูบริหารทรัพยากรมนุษย 

ความคิดเห็น 

      

 

5 - 6 -การวิเคราะหงาน 

-ความหมายและความสําคัญของการ

วิเคราะหงาน 

-ศัพทเทคนิคที่เก่ียวของกับการ

วิเคราะหงาน 

-จุดมุงหมายและประโยชนของการ

วิเคราะหงาน 

-ประเภทของขอมูลเพื่อใชในการ

วิเคราะหงาน 

-กระบวนการวิเคราะหงาน 

-การรวบรวมขอมูลและวิธีการ

วิเคราะหงาน 

-การพัฒนาวิธีการทํางาน 

8      1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

     3. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

7 

 

 

 

 

-การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

-ความหมายและประโยชนของการ

วางแผนทรัพยากรมนุษย 

-กระบวนการวางแผนทรัพยากร

มนุษย 

-การตัดสินใจจัดทําแผนทรัพยากร

มนุษย 

-การพยากรณดานอุปสงคและ

อุปทานของทรัพยากรมนุษย 

-ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 

4      1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

     3. มอบหมายใหนักศึกษาไป

สอบคนเพิ่มเติม 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 
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8 -การสรรหาและการคัดเลือก 

-ความหมายของการสรรหา 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสรรหา 

-กระบวนการสรรหาและแหลงการสรร

หา 

-วิธีการสรรหา 

-การปรับปรุงประสิทธิภาพของการสรร

หาจากภายนอก 

-ความหมายของการคัดเลือก 

-กระบวนการคัดเลือก 

-ความเท่ียงตรงและความเชื่อถือในการ

ทดสอบ 

-ประเภทของการทดสอบเพ่ือการจาง

งาน 

-การสัมภาษณเพ่ือการคัดเลือก 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดง

ความคิดเห็น 

     3. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

   สอบกลางภาค  

9 - 10 -การปฐมนิเทศและการบรรจุแตงตั้ง 

-ความหมายและวัตถุประสงคของ

การปฐมนิเทศ 

-ความสําคัญและประเภทของการ

ปฐมนิเทศ 

-บทบาทของผูรับผิดชอบการ

ปฐมนิเทศ 

-ระดับของการปฐมนิเทศ 

-กระบวนการปฐมนิเทศ 

-โปรแกรมการปฐมนิเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

-ระบบพี่เล้ียง 

-ลักษณะที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ

ของการปฐมนิเทศ 

-การทดลองงาน 

-การบรรจุแตงตั้ง 

4      1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถาม และ

แสดงความคิดเห็น           

 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

11 - 12 -การฝกอบรมและการพัฒนา 

-ความหมายของการฝกอบรมและ

การพัฒนา 

-การฝกอบรม  การศึกษา และการ

พัฒนา 

-ความจําเปนและวัตถุประสงคใน

การฝกอบรมและการพัฒนา 

-บทบาทของการบริหารการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

4      1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

      2. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 
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-หลักการเรียนรูกระบวนการการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

-การประเมินความตองการในการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

-การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม

และการพัฒนา 

-วิธีการฝกอบรมสําหรับพนักงาน

และผูบริหาร 

-การประเมินผลโปรแกรมการ

ฝกอบรมและการพัฒนา 

-การพัฒนาสายงานอาชีพ 

13 - 14 

 

 

 

-การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ความหมายและวัตถุประสงคของ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ปจจัยที่ควรพิจารณาในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-กระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

-วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ขอจํากัดของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

-โปรแกรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

4   

     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

      2. ทําแบบฝกหัด 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

15 - 16 -คาตอบแทน 

-ความหมายของคาตอบแทน 

-วัตถุประสงคและความสําคัญของ

คาตอบแทน 

-แนวคิดการวางแผนการจาย

คาตอบแทนเชิงกลยุทธ 

-ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนด

คาตอบแทน 

-วิธีการประเมินคางาน 

-กระบวนการกําหนดโครงสรางการ

จายคาตอบแทน 

-การจายคาตอบแทนแบบจูงใจ 

คาตอบแทนทางออม 

8  

     1. บรรยายพรอมแสดงตัวอยาง

ประกอบการอธิบาย 

     2. ซักถามนักศึกษาและเปด

โอกาสใหนักศึกษาซักถาม และ

แสดงความคิดเห็น 

     3. ทบทวนและสรุปเน้ือหาการ

เรียน เพื่อเตรียมตัวสอบ 

 

อาจารย

นาถวุทธ์ิ  

ปาลกะวงศ 

ณ อยุธยา 

  

สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ท่ี 

ผลการ 

เรียนรู* 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

1 1.2, 2.3, 3.1 
1.2, 2.3, 3.1, 5.1  

- ทดสอบกลางภาค 

- ทดสอบปลายภาค 

8,  

17 

20% 

30% 

2 2.1, 2.2 

3.1, 3.2  

4.1, 4.2 

5.1, 5.2 

- สอบปฏิบัติ และทดสอบยอย 

- ตรวจผลงานการนําเสนอ และ

การถาม - ตอบในช้ันเรียน 

ตลอด 

ภาคเรียน 

40% 

3 1.1, 1.3 

2.1,3.1 

4.1, 5.1 

 

- การมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นในช้ันเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจาก

งานที่ไดรับมอบหมาย  

ตลอด 

ภาคเรียน 

10% 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลัก 

เอกสารประกอบการสอนรวบรวมโดย อาจารยนาถวุทธ์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

2. เอกสารและขอมูลสําคญั 

วรารัตน  เขียวไพร.ี  การบรหิารทรพัยากรมนุษย ฉบับปรับปรุง.   คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี  2550 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

     - สุนันทา  เลาหนันทน. การบริหารทรัพยากรมนุษย.  หางหุนสวนจํากัด ธนะการพิมพ. ครั้งที่ 2  

2546   

     - นิสดารก  เวชยานนท. การบรหิารทรัพยากรมนุษยแบบไทยๆ. สํานักพิมพเสมาธรรม  ครั้งที่ 3  

2545          

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีโดยจัดกจิกรรมในการนําแนวคิดและความคิดเห็นจาก

นักศึกษาไดดังน้ี 

 - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

 - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอมลูเพือ่ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

 - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

 - ผลการเรียนของนักศึกษา 

 - การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรบัปรงุการสอน 

หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรงุการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรงุการสอน ดังน้ี 

 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก

การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง

พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

โดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

 - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ 

   ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลกัสูตร 

 - มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา  

   โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรงุ

การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ

    ตามขอ 4 

 - เปลี่ยนสลับอาจารยผูสอน หรือเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญทีม่ีประสบการณตรงเพื่อให    

   นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกบัปญหาทีม่าจากงานวิจัยของอาจารย 

        หรือผูเช่ียวชาญ ผูชํานาญการตางๆ  

 


