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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3423118 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ์   
           (Human Resource Management Information System) 
2. จ านวนหนว่ยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย ์
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย ์ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  097-079-1257    E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารย ์ดร. จิระพงค์ เรืองกุน 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2             
  โทร.  097-079-1257    E-mail.  Jack.dj37@hotmail.com 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 1/59 ชั้นปีที่  2   
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนควบคูก่ัน  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและ

หลักการส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์ มี
ทักษะในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ทันความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธบิายรายวิชา   

แนวคิดและหลักการส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบ
สารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ    30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง  75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 097-079-1257   
 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 และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

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

1. การอภิปราย/รายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการเข้าช้ันเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
มีการพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู ้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี
ที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการบริหารธุรกิจ
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
 2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

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

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

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

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้  
2. การน าเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้น าที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ด ี 
 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากบัสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
 4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม 
รายงานกลุ่ม) 
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนองาน 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมนิการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคต ิจริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   

 
 
1. สังเกตจากการน าเสนองาน การอภิปรายกลุ่ม 
2. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 
 5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3. ศึกษาด้วยตนเอง  
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้  (Curriculum Mapping)   

  หมายถงึ  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่ก าหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อ
รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี

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 

3423118  ระบบ
สารสนเทศเพือ่การ
จัดการทรัพยากร
มนุษย ์
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทน า: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

บรรยาย  
การศึกษาด้วยตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุ่ม) 
 

ต ารา สไลด์จากคอมพิวเตอร์  2 2 5 การสังเกต  
การตอบค าถาม 

อาจารย์จิระพงค์ 
เรืองกุน 
 

สัปดาห์ที่ 2 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ การบรรยาย  
การศึกษาด้วยตนเอง  
การอภิปรายกลุ่ม 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอ การอภิปรายกลุ่ม 

 

สัปดาห์ที่ 3 การวางแผนระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ บรรยาย  
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

2 2 5 การสังเกต การตอบค าถาม  

สัปดาห์ที่ 4 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที่ 5 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการ

จัดการทรัพยากรมนุษญ์ 
บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การตอบค าถาม 
การน าเสนอแนวคิดโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

 

สัปดาห์ที่ 6 การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสรรหาคัดเลือก
พนักงาน 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่ม 

 

สัปดาห์ที่ 7 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค 
 

  2 2 5   

สัปดาห์ที่ 9 การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารค่าตอบแทน บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 11 ระบบการบริหารตนเอง (ESS) บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 12 โปรแกรมประยุกต์ (1) บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
การน าเสนอความก้าวหน้า
โครงงาน 

 

สัปดาห์ที่ 13 โปรแกรมประยุกต์ (2) การบรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
 

 

สัปดาห์ที่ 14 กฎหมาย จรรยาบรรณ และความปลอดภัยในการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

บรรยาย 
การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา  
สไลด์จากคอมพิวเตอร์  
กรณีตัวอย่าง 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
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สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู้ 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนบทเรียนและน าเสนอโครงงาน บรรยาย 

การน าเสนองานของนักศึกษา 
การศึกษาด้วยตนเอง 

สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 2 2 5 การสังเกต การซักถาม งาน
น าเสนอ การประเมินตนเอง 
 

 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   
 1.2 มวีินัย 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% 
งานน าเสนอ 30% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหา
ทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง   
  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการ
บริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถน าความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 
งานน าเสนอ 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
โครงงานที่ปรากฏ 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย
ใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ 
  3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างาน 

การสังเกต 
รายงาน 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม
บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 
รายงาน 
 

ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
น าเสนอ 
 

 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด 

การสังเกต 
รายงาน/การน าเสนองาน 

ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
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อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเครื่องมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

น าเสนอ 
 

รวม 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. (2555). ระบบสารสนเทศเพื่องานทรัพยากรมนษุย์ยุคใหม่ที่มปีระสิทธิภาพ  
       (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพฯ: รัตนไตร.  
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน.์ (2555). ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ:  
       แซทโฟรพ์ริ้นต้ิง. 
สรายุทธ์ หอมชื่น. (2551). โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนษุย์เพื่อก้าวสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
       อย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: โปรซอฟท์ คอมเทค. 
จารุวรรณ เช่ียวชลาลัย. (2546). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา 
       องค์กรธุรกิจแห่งหนึ่ง. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
บทความ, Internet Search 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน   
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  ประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้สังเกตการณ์สอนท าการ
ประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
 
3. การปรับปรงุการสอน  :  มีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภายหลักการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานทีม่อบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
 5. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


