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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา : วิทยาการจดัการ/หลักสตูรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา: 3412202 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
   (Human Resource Management) 
2. จํานวนหนว่ยกิต: 3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
และวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน : 
 4.1 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบรายวิชา 
  1) อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร. 098 251 4223  E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 4.2 อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา 
  1)  อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร. 098 251 4223  E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษา 1/60 ชั้นปีที2่ 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น : ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด: 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา: เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิดและ
ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสามารถในการวิเคราะห์งาน 
การวางแผนและกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ 
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงระบบสารสนเทศและการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา: มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ   
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 

ความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนและกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน พนักงานสัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานระบบสารสนเทศและการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

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. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา: 
จํานวนชั่วโมงบรรยาย   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ  -   ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 098 251 4223 
 3.2  e-mail; jack.dj37@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
1.3เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
3.การเรียนรู้โดยเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 
 

1.การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานที่ให้ฝกึปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมนิตนเองและการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ด้านความรู ้
2.1 มีความรู้และเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และ

สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  
3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

 
1.การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้  
2.การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ  

4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 

 
 
1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานกลุ่ม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
3.ศึกษาด้วยตนเอง  
4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

 
 
1.สังเกตจากการนําเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 
2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
3.นักศึกษาประเมินตนเอง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไมก่ําหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

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
ทรัพยากรมนษุย์ 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจัดการเรียนรู ้

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
1. ความท้าทายในการจัดทรัพยากรมนุษย์ 
2. ความท้าทายของสภาพแวดล้อม 
3. ความท้าทายขององค์การ 
4. ความท้าทายในเรื่องบุคคล 
5. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุ่ม) 
 

ตํารา สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

อาจารย์จิระพงค ์
เรืองกุน 
 

สัปดาห์ที ่2 การวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ ์
1. การวางแผน 
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
3. กลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ 
4. การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
5. บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

การบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา: เข้าสู่โลกธุรกิจ 
การฟื้นตัวของบริษัทไครส
เลอร์ (Chrysler) 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอการอภิปรายกลุ่ม 

 

สัปดาห์ที ่3 การสรรหาและการคัดเลือก 
1. แนวคิดในการสรรหาและการคัดเลือก 
2. กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก 
3. กลยุทธ์การสรรหา 
4. เครื่องมือในการคัดเลือก 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  



9มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่4 การฝึกอบรมและพัฒนา 
1. ความท้าทายของการฝึกอบรมและพัฒนา 
2. กระบวนการฝึกอบรม 
3. การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้ทางสังคม 
4. การพัฒนางานอาชีพ 
5. การจัดการความรู้ 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ กรณี
ตัวอย่าง: โปรแกรมการ
พัฒนาอาชีพในธุรกิจข้าม
ชาติ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที ่5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
1. ความหมายและความสําคัญของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. วงจรผลการปฏิบัติงาน 
3. ปัญหาของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ กรณี
ตัวอย่าง: การนําวิธีการ
ประเมินผลหลายวิธีเข้ามาใช้
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม 
การนําเสนอแนวคิดโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที ่6 การบริหารค่าตอบแทน 
1. ส่วนประกอบของค่าตอบแทน 
2. การออกแบบระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
3. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง: การประเมิน
ค่างานโดยใช้ปัจจัย
ค่าตอบแทนแบบ Hay 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่ม 

 

สัปดาห์ที ่7 ผลประโยชน์เกื้อกูล 
1. มุมมองทางด้านการบริหารต่อผลประโยชน์เกื้อกูล 
2. กลยุทธ์ในการบริหารผลประโยชน์เกื้อกูล 
3. ผลประโยชน์เกื้อกูลตามกฎหมายไทย 
4. การบริหารสวัสดิการพนักงาน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 
 

 

สัปดาห์ที8่ สอบกลางภาค 
 

       

สัปดาห์ที ่9 แรงงานและพนักงานสัมพันธ์ บรรยาย ตํารา  3 0 6 การสังเกต การซักถาม   



10มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

1. แรงงานสัมพันธ์ 
2. กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทย 
3. กลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์ 
4. พนักงานสัมพันธ์ 
5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

 

สัปดาห์ที ่10 สิทธิและการจัดการทางวินัย 
1. สิทธิของพนักงาน 
2. สิทธิของนายจ้าง 
3. การดําเนินการวินัยกับพนักงาน 
4. การจัดการกับพนักงานที่มีปัญหา 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่11 สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
1. ข้อกําหนดในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมการทํางาน 
2. การสร้างความปลอดภัยในที่ทํางาน 
3. กองทุนทดแทน 
4. การจัดการในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และ
ปัญหาด้านพฤติกรรม 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง: โปรแกรม
ความปลอดภัยในการทํางาน
ขององค์การผลิตน้ํามัน
ขนาดใหญ่ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
1. ระบบสารสนเทศ 
2. การออกแบบระบบ HRIS 
3. ตัวอย่าง HRIS 
4. การนํา HRIS ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การนําเสนอความก้าวหน้า
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที ่13 การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย ์
1. บทบาทของการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 
2. การออกแบบการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

การบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง: งานวิจัย

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 



11มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
(4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

3. ตัวอย่างงานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ อิทธิพลของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
และองค์การแห่งการเรียนรู้
ที่มีต่อประสิทธิผลองค์การ: 
กรณีศึกษาบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

สัปดาห์ที ่14 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจข้ามชาติ 
1. การเข้าสู่ธุรกิจข้ามชาติ 
2. การกําหนดสัดส่วนระหว่างพนักงานท้องถิ่นกับ
พนักงานจากบริษัทแม่ 
3. การมอบหมายงานให้ไปประจําในต่างประเทศ 
4. การพัฒนานโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
สภาพแวดล้อมโลก 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที ่15 ทบทวนบทเรียนและนําเสนอโครงงาน บรรยาย 
การนําเสนองานของนักศึกษา 
การศึกษาด้วยตนเอง 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม งาน
นําเสนอ การประเมินตนเอง 
 

 

สัปดาห์ที่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง 45 0 90   

 



12มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานนําเสนอ30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา
ทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย
ใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ 

  3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
รายงาน 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
 

 4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม
บทบาทผู้นําหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

  4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
รายงาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
 

 



13มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   

 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ  

 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การสังเกต 
รายงาน/การนําเสนองาน 

ทุกสัปดาห์และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 

 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
จิระพงค์ เรืองกุน. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2559). HR สีเขียว: การบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน. ใน พยัต วุฒิรงค์ (บรรณาธิการ),  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (น. 195-205). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2559). Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทํางานของ 
องค์การธุรกิจในประเทศไทย. นนทบุรี: เนชั่นไฮย์ 1954. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2559). ความรักความใคร่ในที่ทํางาน: ที่มา ผลกระทบ และการจัดการ. วารสาร 
ปัญญาภิวัฒน์, 8(3), 292-303. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2559). ความเป็นมืออาชีพของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงพยาบาล 
เอกชนเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการภายหลังการเปิดประชาคม 
อาเซียน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2558). อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และองค์การแห่งการ 
เรียนรู้ที่มีต่อประสิทธิผลองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
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ประเทศไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
จิระพงค์ เรืองกุน. (2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 29(3),  
239-256. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2557). การบริหารคนเพื่อผลงาน. กรุงเทพฯ: ทเวลล์พริ้นต์. 
จิระพงค์ เรืองกุน. (2557). การสร้างแบรนด์นายจ้าง: กลยุทธ์การดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถสูง.  

วารสารวิทยาการจัดการ, 31(2), 187-209. 
จิระพงค์ เรืองกุน. (2557). ระบบผลการปฏิบัติงานสูง: แนวคิดและการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนผลการ 

ปฏิบัติงานขององค์การ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1),  
127-137. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2556). บทบาทเชิงกลยุทธ์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนความ 
รับผิดชอบต่อสังคมให้ประสบความสําเร็จ. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์, 13(1), 153-163. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2556). ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ 
แข่งขัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 7(2), 16-27. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2556). การเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวคิดกระบวนการและบทบาทของนักบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 5(1), 194-203. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2555). แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หลักสมรรถนะ: ประสบการณ์ 
จากองค์การช้ันนํา. วารสารวิทยาการจัดการ, 29(2), 111-127. 

จิระพงค์ เรืองกุน. (2555). กลไกเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระบบผลการปฏิบัติงานสูงกับผลการ 
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล. WMS Management Journal, 1(2), 9-23. 

วรารัตน์ เขียวไพรี. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สิรบุตรการพิมพ์. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
Internet Search 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน: ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอนทําการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3. การปรับปรุงการสอน: มีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลักการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา: กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา: นําข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกนุ) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (อาจารย์ ดร. จิระพงค์ เรืองกนุ) 
 


