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รายละเอยีดของรายวชิา 
Course Specification 

 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุ ี
คณะ/ภาควชิา :วทิยาการจดัการ/หลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 
 

หมวดที1่ขอมลูทัว่ไป 
1.รหัสและชื่อรายวชิา:3424210 สัมมนาการจดัการทรัพยากร
มนษุย 
2.จํานวนหนวยกิต: 3(2-2- 5) 
3.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา: 

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพบังคับ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย 
4.อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
 4.1 อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
  1) รองศาตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการ
จัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร.086-666-4688 E-mail. Vjk888@hotmail.com 
 4.2อาจารยผูสอนรายวิชา 
  1)  รองศาตราจารยวรารัตน  เขียวไพรี 
สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 3 ช้ัน 2 
  โทร.086-666-4688 E-mail. Vjk888@hotmail.com 
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5.ภาคการศกึษา/ชัน้ปทีเ่รยีน : ภาคการศกึษา2/58ชั้นปที4่ 
6.รายวิชาทีต่องเรยีนมากอน : การจัดการทรัพยากรมนุษย 
7.รายวิชาทีต่องเรยีนควบคูกนั :ไมมี 
8.สถานที่เรยีน:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9.วันที่จดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลาสดุ:2556 
 

หมวดที ่2 จดุมุงหมายและวตัถุประสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา: เพ่ือใหนักศึกษามีความรู

ความสามารถในการวิเคราะหกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:ปรับเนื้อหาให
ทันสมัยจากเดิมมุงเนนการประยุกตแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย  

หมวดที3่ลักษณะและการดาํเนนิการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 
 ศกึษา วเิคราะห อภปิราย และเสนอแนะวธิกีารแกปญหา
เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรมนษุยในองคการ  การประยุกตพืน้
ฐานความรูทางแนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนศึกษากรณศีึกษาตางๆที่
เกีย่วของ  รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ
จากผูทรงคณุวฒุิทางดานการจดัการทรพัยากรมนษุย  เพื่อใชใน
การแกปญหาทางการจดัการทรัพยากรมนษุยและบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 
2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชตอภาคการศกึษา: 
จํานวนช่ัวโมงบรรยาย  30ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัติการ 30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดวยตนเอง 75ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
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3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทาง
วิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะ
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน 
สัปดาหละ3ช่ัวโมง 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. หองพักอาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ โทร 086-666-4688 
 3.2  e-mail; vjk888@hotmail.comเวลา 20.00 - 21.00 น. 
ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูของนกัศึกษา 
1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1.ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณคาของความมี
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต   
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
1.3เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 
1.4เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
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 การประเมินตนเองและ
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 สามารถพัฒนาองคความรูใหมใน
การบริหารธุรกิจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริง   
2.4 สามารถติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและองคความรูใหมท่ีเกิดข้ึนใน
การบริหารธุรกิจ 
2.5 สามารถนําความรูในการ
บริหารธุรกิจประยุกตใชรวมกับความรู
ในศาสตรอ่ืนๆ 

3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. การเรยีนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

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

3.1 สามารถวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาโดยใชหลักการเหตุและผลรวมท้ัง
หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได

 
1.การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา 
2. การระดมสมอง  

 
1.การสอบขอเขียนในระดบัการ
วิเคราะห  
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
อยางเหมาะสม 
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แกปญหาโดยใชเหตุผลเชิงวิเคราะหให
ผูอ่ืนเขาใจได 
3.3 มีความสามารถนําความรูในเชิง
ทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
3.4สามารถประยุกตความรูและทักษะ
ในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของมาพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน 

3. การเรียนรูโดยใชโครงงาน 
(รายงานกลุม) 

สังเคราะห การนําไปใช  
2.การนําเสนองาน 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4.ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคล
และ 
ความรบัผดิชอบ  
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี โดยรวมกันแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
รวมกันตามบทบาทผูนําท่ีดีหรือ
ผูรวมงานท่ีดี 
4.2 มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
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 

4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธท่ีดี และปรับตัวเขากับ
สถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และวิชาชีพ 

5.  ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้ง

การฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ วเิคราะห์เชิงตวัเลขเพ่ือ

ใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และวเิคราะห์ผลทาง

บริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถนาํความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจมา

ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
5.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารและนําเสนอได

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

 
 
1.สังเกตจากการนําเสนองาน การ
อภิปรายกลุม 
2.การรายงานศึกษาคนควาและ
การอางอิง 
3.นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 
อยางเหมาะสม 

 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง - หมายถึงไมกําหนดผลการเรียนรู 
 

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 

3423307การ
บริหารผล
การ
ปฏิบัติงาน 
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หมวดที5่ 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 

สปัดาหที ่
1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทนํา 
 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
มอบหมายโครงงาน  
(รายงานกลุม) 
 

ตํารา สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 5 การสังเกต 
การตอบคําถาม 

รองศาตรา
จารยวรารัตน 
เขียวไพรี 

สปัดาหที ่
2 

ทบทวนภาพรวมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 

การศึกษาดวย
ตนเอง 
การอภิปรายกลุม 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

0 3 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
การอภิปรายกลุม 

 

สปัดาหที ่
3 

การบริหารทรัพยากรมนษยของ
องคการธุรกิจในปจจุบัน 

บรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 0 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม 

 

สปัดาหที่ แนวโนมHRMองคการธุรกิจใน   3 0 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
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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 

4 อนาคต ความกาวหนาของ
โครงงาน 

สปัดาหที ่
5 

การทบทวนและศึกษาHRMของ
องคการธุรกิจ 

 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

0 3 5 การสังเกต การตอบ
คําถาม การนําเสนอ
แนวคิดโครงการที่
ไดรับมอบหมาย 

 

สปัดาหที ่
6 

แนวทางการนําเสนอผลการศึกษา บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 0 5 การสังเกต การ
ซักถาม  
การมีสวนรวมใน
การอภิปรายกลุม 

 

สปัดาหที ่
7 

การนําเสนอผลการศึกษา บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 3 5 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนาของ
โครงงาน 
 

 

สปัดาหที่
8 

สอบกลางภาค 
 

       

สปัดาหที ่
9 

แนวทางการวิเคราะหและแกไข
ปญหาHRM 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 

ตํารา  
สไลดจาก

3 3 5 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 

การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

คอมพิวเตอร 
 

 

สปัดาหที ่
10 

การศึกษากรณีศึกษาที่1 การศึกษาดวย
ตนเอง 
 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

0 3 7 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
11 

การนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษาที1่ 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุม 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 3 5 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
12 

การศึกษากรณีศึกษาที่2 การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

0 3 8 การสังเกต การ
ซักถาม  
การนําเสนอ
ความกาวหนา
โครงงาน 

 

สปัดาหที ่
13 

การนําเสนอผลการวิเคราะห
กรณีศึกษาที2่ 

การบรรยาย 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

ตํารา  
สไลดจาก
คอมพิวเตอร 
 

3 3 5 การสังเกต การ
ซักถาม  
 

 

สปัดาหที ่
14 

การศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
HRM 

บรรยาย 
การศึกษาดวย

ตํารา  
สไลดจาก

3 3 5 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 

ตนเอง 
 

คอมพิวเตอร 
 

 

สปัดาหที ่
15 

ทบทวนบทเรียนและนําเสนอ
รายงาน 

บรรยาย 
การนําเสนองาน
ของนักศึกษา 
การศึกษาดวย
ตนเอง 

สไลดจาก
คอมพิวเตอร 

3 3 5 การสังเกต การ
ซักถาม งาน
นําเสนอ การ
ประเมินตนเอง 
 

 

สปัดาหที่
16 

สอบปลายภาค        

รวมจาํนวนชัว่โมง 30 30 75   
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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 สามารถประยุกต
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% 

 
 

หมวดที6่ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
1.ตาํราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรยีนการสอน 

   วรารัตน  เขียวไพรี (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย . 
   ---------(2551). การพัฒนาทรัพยกรมนุษย 
   จิระพงศ  เรืองกุน(2557). การบริหารคนเพ่ือผลงาน.  
  อภิชัย  ศรีเมือง (2552). กลยุทธการบริหารบุคคลในภาวะ

วิกฤตเศรษฐกิจ. 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2543). การวิจัยการบริหารทรัพยากร

มนุษย. 
    Decenzo,D.A. etal.(2012) Human resource 

management. 
   Noe, R.A.(2014) Fundamentals of human resource 

management Armstrong, M. (2009).Armstrong,s handbook 
of performance management (4th 

edition).Philadelphia: Kogan Page. 
 

2.เอกสารและขอมลูสาํคญัทีน่กัศึกษาจาํเปนตองศกึษาเพิม่เตมิ 
วารสารวิชาการดานการบริหารธุรกิจ 
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3.เอกสารและขอมลูแนะนําทีน่ักศกึษาควรศึกษาเพิม่เติม 
เว็บไซตของwww.mol.go.th, www.ocsc.go.th, 

www.chiraacademy.com, www.hrd.nida.ac.th และหนวยงาน
การศึกษาตางๆ 

  

หมวดที7่ การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนนิการของ
รายวชิา 

1.กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา  ให
นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในดานวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน 
1.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู 
1.4 ผลการเรียนรูท่ีไดรับ 
 

2.กลยุทธการประเมินการสอน:ประเมินการสอนโดยการสังเกต
จากผูสังเกตการณสอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียน
ของนักศึกษา  
 
3.การปรบัปรงุการสอน :มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกับนักศึกษาภายหลักการเรียนการสอนเสร็จส้ิน 
 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา:
กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานท่ี
มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
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5.การดาํเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของ
รายวชิา :นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินผลมาใชในการปรับการ
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษารุนถัดไป 
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผูรบัผดิชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


