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รายละเอยีดของรายวชิา   
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา   :  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูร
บริหารธรุกิจ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหสัและชื่อรายวิชา  :   3412202  การจดัการทรัพยากรมนษุย    
           (Human Resource Management) 
2. จาํนวนหนวยกติ  :   3(3-0- 6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา  : 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
4. อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  
 4.1  อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
  1)  รองศาสตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 และอาคาร9ช้ัน1 ศูนยสมุทรปราการ  
 โทร.  086-666-4688   E-mail.  
Vjk888@hotmail.com 
 4.2  อาจารยผูสอนรายวชิา 
  1)  รองศาสตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 
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สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 และอาคาร9ช้ัน1 ศูนยสมุทรปราการ  
 โทร.  086-666-4688   E-mail.  
Vjk888@hotmail.com 
 
 
5. ภาคการศกึษา/ชั้นปที่เรยีน  :  ภาคการศกึษา 2/58 ชัน้ปที ่ 
2   
6. รายวิชาที่ตองเรยีนมากอน  :  ไมมี 
7. รายวิชาที่ตองเรยีนควบคูกนั  :  ไมมี 
8. สถานที่เรยีน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วนัที่จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ  :   
2556 
 
 

หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา   :  เพ่ือใหนักศึกษามีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย มีความสามารถในการวิเคราะหงาน การวางแผน
และกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน พนักงานสัมพันธ สุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงระบบสารสนเทศและการวิจัย
ดานทรัพยากรมนุษย  
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  มีการปรับ
เนื้อหาใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนนิการ 
1. คาํอธบิายรายวชิา  (โดยนาํหวัขอการสอน 15 สปัดาหมา
เขยีน) 

ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากร
มนุษย ความสําคัญ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทและ
หนาท่ีความรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะห
งาน การวางแผนและกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย การสรรหา
คัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารคาตอบแทน พนักงานสัมพันธ สุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ระบบสารสนเทศและการวิจัยดานทรัพยา
กรมนุษยรวมท้ังปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  

The Concepts and theories in human resource 
management. The importance of human resource 
management. Roles and responsibilities of human 
resource management. Job analysis. Planning and 
strategy in human resources management. Recruitment 
and selection. Human resource development. 
Management of performance. Compensation 
management. Employee relations management. Health 
and safety of employees. Information systems and 
research in human resource management. And factors 
related to human resource management. 
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2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศึกษา  :    
    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํปรกึษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล   จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะ
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน 
สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง  
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. หองพักอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ โทร 086-666-4688  
 3.2  e-mail; vjk888@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. 
ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1. ดานคณุธรรม จรยิธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณคาของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. อาจารยประพฤติตนเปน
แบบอยาง  
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
3. การเรยีนรูโดยเขากลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การ
นําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมรวม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเขาช้ันเรียน การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานท่ีใหฝก
ปฏิบัติ การนําเสนองาน การสุม
สัมภาษณ การประเมินตนเอง และ
การประเมินโดยเพ่ือน สะทอน
ความกาวหนาของผูเรียน 

2. ดานความรู  
 2.1 มีความรูและเขาใจอยางถองแท
ในหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในการ

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง  

 
1. การสอบวัดระดับความรู 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
บริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและเขาใจ
ปญหาทางดานธุรกิจ และสามารถหา
แนวทางปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแกปญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองคความรูใหม
ในการบริหารธุรกิจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง   
  2.4  สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการและองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึน
ในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถนําความรูในการ
บริหารธุรกิจประยุกตใชรวมกับความรู
ในศาสตรอ่ืนๆ 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. แบงกลุมอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ี
ใหไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 

3. ดานทักษะทางปญญา  
3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาโดยใชหลักการเหตุและผลรวมท้ัง

 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  

 
1. การสอบขอเขียนในระดับการ
วิเคราะห  
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะใน
การแกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะห
ใหผูอ่ืนเขาใจได 
  3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิง
ทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกตความรูและ
ทักษะในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของมา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน 

3. การเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

สังเคราะห การนําไปใช  
2. การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคล
และ 
ความรบัผดิชอบ  
 4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
เปนอยางดี โดยรวมกันแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนรวมกันตามบทบาทผูนําท่ีดีหรือ
ผูรวมงานท่ีดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

 
 
1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา  
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ (การ
อภิปรายกลุม รายงานกลุม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม 
ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
มอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธท่ีดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ   

5.  ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5.1 สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศในการส่ือสาร ท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชทักษะการวิเคราะห
เชิงสถิติ วิเคราะหเชิงตัวเลขเพ่ือใชใน
การประมวลผลแปลความหมาย และ
วิเคราะหผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถนําความรูและเครื่องมือ

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาดวยตนเอง  
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน  

 
 
1. สังเกตจากการนําเสนองาน การ
อภิปรายกลุม 
2. การรายงานศึกษาคนควาและ
การอางอิง 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
ทางการบริหารธุรกิจมาประยุกตใชใน
องคการได 
5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอได
อยางเหมาะสม 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู  (Curriculum Mapping)   

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง     -  หมายถึง   ไมกําหนดผลการ
เรียนรู 
 

หมวดวชิา รหสั
และชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู 
 

3. ทกัษะทาง
ปญญา 
 

4. ทกัษะ
ความสมัพนัธ
ระหวางบคุคลและ
ความรบัผดิชอบ 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห
เชงิตวัเลข การสือ่สาร 
และการใชเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3412102  
การจัดการ
ทรัพยากร
มนุษย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการจดัการเรยีนรู   
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่
1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1. ความทาทายในการจัด
ทรัพยากรมนุษย 
2. ความทาทายของสภาพแวดลอม 
3. ความทาทายขององคการ 
4. ความทาทายในเร่ืองบคุคล 
5. บทบาทและหนาที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

บรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุม) 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร  

3 0 6 การสังเกต  
การตอบคําถาม 

อาจารยจิระ
พงค เรืองกุน 
 

สปัดาหที ่
2 

การวางแผนและจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธ 
1. การวางแผน 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
3. กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย 
4. การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
5. บทบาทของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน 

การบรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง  
การอภิปรายกลุม 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
กรณีศึกษา: เขาสู
โลกธุรกิจ การฟน
ตัวของบริษัทไค
รสเลอร 
(Chrysler) 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

สปัดาหที ่
3 

การสรรหาและการคัดเลือก 
1. แนวคิดในการสรรหาและการ
คัดเลือก 
2. กระบวนการสรรหาและการ
คัดเลือก 
3. กลยุทธการสรรหา 
4. เคร่ืองมือในการคัดเลือก 

บรรยาย  
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม 

 

สปัดาหที ่
4 

การฝกอบรมและพัฒนา 
1. ความทาทายของการฝกอบรม
และพัฒนา 
2. กระบวนการฝกอบรม 
3. การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยงและ
การเรียนรูทางสังคม 
4. การพัฒนางานอาชีพ 
5. การจัดการความรู 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร กรณี
ตัวอยาง: 
โปรแกรมการ
พัฒนาอาชีพใน
ธุรกิจขามชาติ 

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
ความกาวหนาของ
โครงงาน 

 

สปัดาหที ่
5 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. ความหมายและความสําคัญของ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
2. วงจรผลการปฏิบัติงาน 
3. ปญหาของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร กรณี
ตัวอยาง: การนํา
วิธีการประเมินผล
หลายวิธีเขามาใช
ในการประเมินผล

3 0 6 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิดโครงการที่
ไดรับมอบหมาย 

 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

การปฏิบัติงาน 

สปัดาหที ่
6 

การบริหารคาตอบแทน 
1. สวนประกอบของคาตอบแทน 
2. การออกแบบระบบการจาย
คาตอบแทน 
3. การจายคาตอบแทนตามผลงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
กรณีตัวอยาง: 
การประเมินคา
งานโดยใชปจจัย
คาตอบแทนแบบ 
Hay 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การมีสวนรวมใน
การอภิปรายกลุม 

 

สปัดาหที ่
7 

ผลประโยชนเกื้อกูล 
1. มุมมองทางดานการบริหารตอ
ผลประโยชนเกื้อกูล 
2. กลยุทธในการบริหาร
ผลประโยชนเกื้อกูล 
3. ผลประโยชนเกื้อกูลตาม
กฎหมายไทย 
4. การบริหารสวัสดิการพนักงาน 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนาของ
โครงงาน 
 

 

สปัดาหที ่
8 

สอบกลางภาค 
 

       

สปัดาหที ่ แรงงานและพนักงานสัมพันธ บรรยาย ตํารา  3 0 6 การสังเกต การ  
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

9 1. แรงงานสัมพันธ 
2. กฎหมายแรงงานสัมพันธของ
ไทย 
3. กลยุทธแรงงานสัมพันธ 
4. พนักงานสัมพันธ 
5. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

ซักถาม  
 

สปัดาหที ่
10 

สิทธิและการจัดการทางวนัิย 
1. สิทธิของพนักงาน 
2. สิทธิของนายจาง 
3. การดําเนินการวินัยกับพนักงาน 
4. การจัดการกบัพนักงานที่มี
ปญหา 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
11 

สุขภาพและความปลอดภยัของ
พนักงาน 
1. ขอกําหนดในเร่ืองความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมการทํางาน 
2. การสรางความปลอดภัยในท่ี
ทํางาน 
3. กองทุนทดแทน 
4. การจัดการในเร่ืองความ
ปลอดภัย สุขภาพ และปญหาดาน

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
กรณีตัวอยาง: 
โปรแกรมความ
ปลอดภัยในการ
ทํางานของ
องคการผลิต
นํ้ามันขนาดใหญ 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

พฤติกรรม 
สปัดาหที ่
12 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย 
1. ระบบสารสนเทศ 
2. การออกแบบระบบ HRIS 
3. ตัวอยาง HRIS 
4. การนํา HRIS ไปสูการปฏิบัติ
และการประเมินผล 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนา
โครงงาน 

 

สปัดาหที ่
13 

การวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 
1. บทบาทของการวิจยัดาน
ทรัพยากรมนุษย 
2. การออกแบบการวิจยัดาน
ทรัพยากรมนุษย 
3. ตัวอยางงานวิจัยดานทรัพยากร
มนุษย 

การบรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
กรณีตัวอยาง: 
งานวิจัยอิทธิพล
ของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธและ
องคการแหงการ
เรียนรูที่มีตอ
ประสิทธิผล
องคการ: 
กรณีศึกษาบริษัท

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
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สปัดาห
ที/่ 
(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู 
(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม
การเรยีนรู 

(3) 

สือ่การเรยีนรู 
 (4) 

จาํนวนชัว่โมง 
(5) 

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล 

 (6) 

ชือ่ผูสอน 
 

(7) บรรยา
ย 

ปฏบิตักิ
าร 

ศกึษาดวย
ตนเอง 

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

สปัดาหที ่
14 

การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
ธุรกิจขามชาติ 
1. การเขาสูธุรกิจขามชาติ 
2. การกําหนดสัดสวนระหวาง
พนักงานทองถิ่นกับพนักงานจาก
บริษัทแม 
3. การมอบหมายงานใหไปประจํา
ในตางประเทศ 
4. การพัฒนานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในสภาพแวดลอม
โลก 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
15 

ทบทวนบทเรียนและนําเสนอ
โครงงาน 

บรรยาย 
การนําเสนองาน
ของนักศึกษา 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 6 การสังเกต การ
ซักถาม งาน
นําเสนอ การ
ประเมินตนเอง 
 

 

สปัดาหที ่
16 

สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนชัว่โมง 45 0 90   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู    
  

ผลการเรยีนรู 
Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห 
ทีป่ระเมนิ 

สดัสวนของ
การ

ประเมนิผล 
  1.1 ตระหนักในคุณคาของ
ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขาช้ัน
เรียน  
การสงรายงานตรง
เวลา 
การแสดงความคิดเห็น
ในช้ันเรียน 
การประเมินโดยเพ่ือน
รวมช้ันเรียน 
การมีสวนรวมกิจกรรม
ในช้ันเรียน 

1-15 การเขาและ
การมีสวน
รวมในช้ัน
เรียน10 % 
การสอบ
กลางภาค 

30% 
งานนําเสนอ 

30% 
การสอบ

ปลายภาค 
30% 

  2.1 มีความรูและเขาใจอยาง
ถองแทในหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในการบริหารธุรกจิ 
 2.2  สามารถวิเคราะหและ
เขาใจปญหาทางดานธุรกจิ 
และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใช
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค
ความรูใหมในการบริหารธุรกิจ
และสามารถนําไปประยุกตใช
ไดจริง   
  2.4  สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและ
องคความรูใหมที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนําความรูใน
การบริหารธุรกิจประยุกตใช
รวมกับความรูในศาสตรอื่นๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุ การสังเกต ทุกสัปดาห 
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ของปญหาโดยใชหลักการเหตุ
และผลรวมท้ังหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิต
ทักษะในการแกปญหาโดยใช
เหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอื่น
เขาใจได 
  3.3 มีความสามารถนํา
ความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ
ไดอยางเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยกุต
ความรูและทักษะในศาสตร
ตางๆที่เกี่ยวของมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางาน 

รายงาน 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

 4.1 สามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี โดยรวมกัน
แกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันตาม
บทบาทผูนําหรือผูรวมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะ
มนุษยสัมพันธที่ดี และปรับตัว
เขากับสถานการณตางๆ ได
อยางเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

การสังเกต 
การอภิปรายกลุม 
กิจกรรมการมีสวนรวม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
รายงาน 
 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
 

 

5.1 สามารถใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศในการ
ส่ือสาร ทั้งการฟง พูด อาน 
เขียน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใชทักษะการ
วิเคราะหเชิงสถิติ วิเคราะหเชิง
ตัวเลขเพ่ือใชในการ
ประมวลผลแปลความหมาย 
และวิเคราะหผลทาง
บริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถนําความรูและ
เคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกตใชในองคการได 

การสังเกต 
รายงาน/การนําเสนอ
งาน 

ทุกสัปดาห 
และสัปดาห
ของงาน
นําเสนอ 
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5.4 สามารถเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1. ตาํราและเอกสารหลกัทีใ่ชในการเรยีนการสอน   

วรารัตน เขียวไพรี. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย. 
กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ. 
2. เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศึกษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ   

อนันตชัย คงจันทร. (2557). การจัดการทรัพยากรมนุษย. 
กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.  

จิระพงค เรืองกุน. (2558). อิทธิพลของการบริหารทรัพยากร
มนุษยเชิงกลยุทธและองคการแหง 

       การเรียนรูท่ีมีตอประสิทธิผลองคการ: กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง 

       ประเทศไทย. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วรารัตน เขียวไพรี. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย. 

กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ. 
3. เอกสารและขอมลูแนะนําทีน่ักศกึษาควรศึกษาเพิม่เติม 

Internet Search 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของ
รายวชิา 
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1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา  ให
นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในดานวิธีการสอน   
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน   
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูท่ีไดรับ 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน :  ประเมินการสอนโดยการสังเกต
จากผูสังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียน
ของนักศึกษา  
 
3. การปรบัปรงุการสอน  :  มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนรวมกับนักศึกษาภายหลักการเรียนการสอนเสร็จส้ิน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา :  
กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานท่ี
มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
 
 5. การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธผิล
ของรายวชิา :  นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาใชในการปรับ
การจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป  
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร 
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        (..................................................) 


