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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา :   มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบรุ ี  
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบริหารธรุกิจ  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1. รหสัและช่ือรายวิชา :  3422204 การสรรหาและการคดัเลือก 

                                    (Recruitment and Selection) 

2 .จาํนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6)   

  

3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบงัคบั หลกัสตูร

บริหารธรุกิจ วิชาเอกการจดัการ และวิชาเอกการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 

4 .อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 4.1 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

          1.  อาจารย ์ดร. จริะพงค ์เรอืงกุน 

              สถานทีต่ดิต่ออาจารย ์: หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ อาคาร 3 ชัน้ 2 กทม. 

              โทร 084-105-7651        Email. Jack.dj37@hotmail.com 

      4.2  อาจารยผ์ูส้อนวชิา 

           1. อาจารยส์ทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ ์

              สถานที่ตดิต่ออาจารย ์: ห้องพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ อาคาร 9 ชัน้ 1 สมุทรปราการ 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. โทร. 061-634-2419  email : Prosmit@yahoo.co.th 

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ชัน้ปีท่ี 2 

  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) : การบริหารทรพัยากรมนุษย ์

  

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) : ไม่มี 

  

8. สถานท่ีเรียน : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ีสมทุรปราการ   

 

9. วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร ัง้ล่าสดุ : 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความเป็นมาแนวคดิและทฤษฎใีน

การสรรหาและการคดัเลอืก ของการจดัการทรพัยากรมนุษย ์มคีวามตระหนกัถงึความสาํคญัของการจดัการสรร

หาและการคดัเลอืก บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการจดัการทรพัยากรมนุษย ์มคีวามสามารถในการวเิคราะห์

งาน การวางแผนและกลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสรรหาและการคดัเลอืก การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อบรรจุเป็นพนกังานต่อไป 

2.วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา : มกีารปรบัเนื้อหาให้ทนัสมยั ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

วชิาการ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา (โดยนําหวัข้อการสอน 15 สปัดาหม์าเขียน) 

                 ความเป็นมา แนวคดิและทฤษฎใีนการสรรหาและการคดัเลอืก ความสาํคญัของการจดัการทรพัยากร

มนุษย ์บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวเิคราะหง์าน การวางแผนและกล

ยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์การสรรหาและการคดัเลอืก การจดัการผลการปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการบรรจุ

พนกังาน 

     The Concepts and theories in recruitment and selection. 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. Management of performance 

and factors related to packing staff. 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
45 

สอนเสริม 

 
- 

การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
- 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 
90 

3 .จํานวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล :  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่จะใหค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีน 

สปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง 

 3.1 วนัจนัทร ์เวลา 12.00 -13.00 น. หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ อาคาร 9 ชัน้ 1                  

โทร. 061-634-2419 

3.2 email : Prosmit@yahoo.co.th เวลา 18.00 – 20.00 น.ทุกวนั 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  

1. มคีวามเสยีสละ ซื่อสตัยส์ุจรติ มวีนิยัตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเอง  

2.  เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  

3.  ยดึถอืปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสงัคม  

4.  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน 

1. อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอยา่ง 

2.  การเรยีนรูโ้ดยใชค้าํถามทา้ยบท 

3.  การเรยีนรูโ้ดยเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นความรู ้

4.   การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.  การอภปิราย/รายงาน/การนําเสนอ การตอบคาํถาม 

2. นกัศกึษาประเมนิเพื่อร่วมกจิกรรม 

3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 

4. ประเมนิการเขา้ชัน้เรยีน การสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2 .ความรู ้

2.1 ความรู้ท่ีจะได้รบั 

          1.  มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในการบรหิารธุรกจิ 

          2.  สามารถวเิคราะหป์ญัหาและเขา้ใจปญัหาทางดา้นธุรกจิ และสามารถหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข 

รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ และการใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกป้ญัหา 

3.  สามารถพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ในการบรหิารธุรกจิและสามารถนําไปประยกุตไ์ดจ้รงิ 

4.  สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการและองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้ในการบรหิารธุรกจิ 

5.  สามารถนําความรูใ้นการบรหิารธุรกจิประยกุตใ์ชร้่วมกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ 

2.2 วิธีการสอน 

          1.  บรรยาย 

2.  ศกึษาตวัตนเอง 

3.  เขา้กลุ่มแลกเปลีย่นความรู ้

4. การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน (รายงานกลุ่ม) 

2.3 วิธีการประเมินผล 

                 1.  การสอบวดัระดบัความรู ้ความจาํและความเขา้ใจ 

    2.  การนําเสนองานปากเปล่า 
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3.  แบ่งกลุ่มอภปิรายถงึโครงงาน 

4.  นกัศกึษาประเมนิตนเอง 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

1. มคีวามสามารถนําความรูใ้นเชงิทฤษฎสีู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใชห้ลกัการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มีความสามารถสาธิตทกัษะในการแกปั้ญหาโดยใชเ้หตุผลเชิงวิเคราะห์ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้

4. สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการทาํงาน 

3.2 วิธีการสอน 

1.  การเรยีนรูโ้ดยในกรณีศกึษา 

2.  การระดมสมอง 

 3.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน(รายงานกลุ่ม) 

3.3 วิธีการประเมินผล 

                  1.  การสอบขอ้เขียนในระดบัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การนาํไปใช ้
             2.  การนาํเสนองาน 

 3.   นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

1. มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. สามารถพฒันาทกัษะมนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีและปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และวชิาชพี 

4. สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัตามบทบาทผูน้าํท่ีดีหรือ

ผูร่้วมงานท่ีดี 

4.2 วิธีการสอน 

1. การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (การอภิปรายกลุ่ม, รายงานกลุ่ม) 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

1. การสงัเกต/การนาํเสนองาน 

2. นกัศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
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3. นกัศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการปฏิบติั (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

1. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทัง้การฟงั พดู อ่าน เขยีน อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
2.  สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
3.  สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยมีีสารสนเทศในการส่ือสารและนาํเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

1.  บรรยาย 

2.  การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ

3.  ศกึษาดว้ยตนเอง 

4.  การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน 

5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สงัเกตการนําเสนองาน การอภปิรายกลุ่ม 

2. การรายงานศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิ 

3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 
1 

 

ขอ้แนะนําในการเรยีนการสอน การบนัทกึขอ้ตกลง

และคะแนน  
บทที่ 1  แนวคิดการสรรหาทรัพยากรมนษุย์  

3 บรรยาย เพื่อเป็นขอ้ตกลงในการ

เรยีน 
Power point ความสนใจในการเรยีน 

2 
 

บทท่ี 2  การวางแผนทรัพยากรมนษุย์             

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

3 
 

บทท่ี 3 การพยากรณ์ความต้องการสรรหาบคุลากร

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

4 
 

บทท่ี 4 การวเิคราะห์งานและการประเมินค่างาน  

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

5 
 

บทท่ี 5 การสรรหาและการคดัเลือก                   

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

6. 
 

บทท่ี 6 กลยุทธ์ในการสรรหา                                        

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

7 
 

บทที่ 7 การวางแผนการคดัเลอืกบุคลากร       

คําถามทา้ยบท 
3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

8 สอบกลางภค 1.5 ขอ้สอบ คะแนนท่ีได้รับแต่ละบคุคล ข้อสอบอตนัย 6 ข้อ การทําขอ้สอบ 

9 
 

บทท่ี 8 การคดัเลือกบคุลากรและแต่งตัง้            

คําถามท้ายบท 

3 บรรยาย สามารถอธบิายคําถาม

ทา้ยบทไดด้ ี
Power point ความสนใจในการเรยีน 

10 
 

บทท่ี 9 การบรรจุและประเมินผลงาน                           3 บรรยาย เขา้ใจและนําไปประกอบ

อาชพีได ้
Power point ความสนใจในการเรยีน 

11 บทท่ี 10  การพฒันาการฝึกอบรม        3 บรรยาย เขา้ใจและนําไปประกอบ

อาชพีได ้
Power point ความสนใจในการเรยีน 

12 บทท่ี 11  การพฒันาโดยระบบ competency 3 บรรยาย, เขา้ใจและนําไปประกอบ Power point ความสนใจในการเรยีน 
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สปัดาห์

ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

ผลการเรียนรู้ ส่ือการสอน วิธีการประเมิน

พฤติกรรม 
อาชพีได ้

13 บทท่ี 12 การบริหารทรัพยากรมนษุย์แนวใหม่ 3 บรรยาย เขา้ใจและนําไปประกอบ

อาชพีได ้
Power point ความสนใจในการเรยีน 

14 นําเสนอรายงานกลุม่ 3 นําเสนอ กลา้แสดงความคดิเหน็ Power point ความสนใจในการเรยีน 

15 การนําเสรอรายงานกลุม่พร้อมสรุปท่ีเรียนมา 3 นําเสนอและบรรยาย กลา้แสดงความคดิเหน็ Power point ความสนใจในการเรยีน 

16 สอบปลายภค 1.5 ขอ้สอบ คะแนนท่ีได้รับแต่ละบคุคล ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ การทําขอ้สอบ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

1 
 

 
คะแนนทีไ่ดร้บั 

คาํถามท้ายบทที ่2 2 2/20 

 

2 
คะแนนทีไ่ดร้บั 

คาํถามท้ายบทที ่3 3 3/20 

 

3 
คะแนนทีไ่ดร้บั 

คาํถามท้ายบทที ่4 4 3/20 

 

4 
 

 

คะแนนทีไ่ดร้บั 

คาํถามท้ายบทที ่5 5 3/20 

5 คะแนนทีไ่ดร้บั คาํถามท้ายบทที ่6 6 3/20 

6 คะแนนทีไ่ดร้บั คาํถามท้ายบทที ่7 7 3/20 

7 คะแนนทีไ่ดร้บั คาํถามท้ายบทที ่8 9 3/20 

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและตาํราหลกั : 

สุภาพร พศิาลบุตร  (2554 )  การสรรหาและบรรจุพนกังารน  กรุงเทพมหานคร 2549 

2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั : 

กรรณิการ ์นิยมศลิป์และคณะ การบรหิารงานบุคคล กรุงเทพมหานคร ชวนการพมิพ ์2531 

3.เอกสารและข้อมลูแนะนํา : 

     นวลศริ ิเปาโรหติย ์ศลิปะของการสมคัรงาน กรงุเทพมหานคร 2532 

      แน่งน้อย พงษ์สามารถ จติวทิยาอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์2539 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 ประสทิธผิลของรายวชิาในดา้นวธิกีารสอน 

1.2  ประเมนิการทาํคาํถามทา้ยบทในหอ้งเรยีน 

1.3   สิง่สนบัสนุนการเรยีนกานสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรยีนรู ้

1.4   ผลการเรยีนรูท้ ีไ่ดร้บั 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

          ประเมนิการสอนโดยการสงัเกตจกผูส้งัเกตการณ์ทาํการประเมนิตนเอง รวมทัง้ผลการเรยีนของนกัศกึษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  

มกีารประชุมเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนร่วมกบันกัศกึษาภายหลงัการเรยีนการสอนเสร ็

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

กรรมการทวนสอบรายวชิา ทวยสอบจากคะแนนขอ้สอบ งานที่มอบหมาย นักศกึษาประเมนิตนเอง และการ

ประเมนิโดยระบบประเมนิการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการประเมนิผลมาใชใ้นการปรบัการจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกัศกึษารุ่นถดัไป 

 

 

ลงช่ือ                                                       อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 

               (นายสทิธิท์รรศน์ แกว้สทิธิ)์ 

 

ลงช่ือ                                                       อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

              (..ดร. จริะพงค ์เรอืงกุน.....) 
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