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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 

Course Specification 
 

 

ชือ่สถาบนัอดุมศกึษา :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุ ี

คณะ/ภาควชิา :วทิยาการจดัการ/หลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 

 

หมวดที1่ขอ้มลูทัว่ไป 

1.รหัสและชื่อรายวชิา:3424210 สัมมนาการจดัการทรัพยากร

มนษุย ์

2.จ านวนหน่วยกิต: 3(2-2- 5) 

3.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4.อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน : 

 4.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา 

  1) รองศาตราจารย์วรารัตน์  เขียวไพรี 

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 

  โทร.086-666-4688 E-mail. Vjk888@hotmail.com 

 4.2อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา 

  1)  รองศาตราจารย์วรารัตน์  เขียวไพรี 

สถานท่ีติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 

อาคาร 3 ชั้น 2 

  โทร.086-666-4688 E-mail. Vjk888@hotmail.com 

 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

5.ภาคการศกึษา/ชัน้ปีทีเ่รยีน : ภาคการศกึษา2/59 ชั้นปีที4่ 

6.รายวิชาทีต่้องเรยีนมากอ่น : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

7.รายวิชาทีต่้องเรยีนควบคู่กนั :ไม่มี 

8.สถานที่เรยีน:มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9.วันที่จดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครัง้ลา่สดุ:2556 

 

หมวดที ่2 จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เ พ่ือให้นักศึกษามีความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :ปรับเนื้อหาให้

ทันสมัยจากเดิมมุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 

หมวดที3่ลักษณะและการด าเนนิการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษา วเิคราะห ์อภปิราย และเสนอแนะวธิกีารแกป้ญัหา

เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรมนษุยใ์นองคก์าร  การประยุกตพ์ืน้

ฐานความรูท้างแนวคดิ ทฤษฎ ีตลอดจนศึกษากรณศีึกษาตา่งๆที่

เกีย่วขอ้ง  รวมทัง้การแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์

จากผู้ทรงคณุวฒุิทางดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ เพื่อใชใ้น

การแกป้ัญหาทางการจดัการทรัพยากรมนษุยแ์ละบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

2.จ านวนชัว่โมงทีใ่ช้ต่อภาคการศกึษา: 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย  30ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 75ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
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3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทาง

วิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะ

ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน 

สัปดาห์ละ3ชั่วโมง 

 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะ

วิทยาการจัดการ โทร 086-666-4688 

 3.2  e-mail; vjk888@hotmail.comเวลา 20.00 - 21.00 น. 

ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศึกษา 

1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

1.ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมี

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์

สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

1.3เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น 

1.4เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

1.อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง  

2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

3.การเรียนรู้โดยเข้ากลุ่ม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

(รายงานกลุ่ม) 

 

1.การอภิปราย/รายงาน/การ

น าเสนอ/ 

   การตอบค าถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วม

กิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานท่ีได้รับมอบหมาย 

 

มีการพิจารณาจากงานท่ีให้ฝึก

ปฏิบัติ การน าเสนองาน การสุ่ม

สัมภาษณ์ การประเมินตนเองและ

การประเมินโดยเพ่ือน สะท้อน

ความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2.ดา้นความรู ้  

1. บรรยาย 
 

1. การสอบวัดระดับความรู้ 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้

ในหลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญในการ

บริหารธุรกิจ 

2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ

ปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหา

แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ี

เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน

การบริหารธุรกิจและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง   

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการและองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นใน

การบริหารธุรกิจ 

2.5 สามารถน าความรู้ในการ

บริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้

ในศาสตร์อื่นๆ 

2. ศึกษาด้วยตนเอง  

3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

(รายงานกลุ่ม) 

ความจ า ความเข้าใจ 

2. การน าเสนองานปากเปล่า 

3.แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาท่ี

ให้ไป 

4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมท้ัง

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้

ผู้อื่นเข้าใจได้ 

3.3 มีความสามารถน าความรู้ในเชิง

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

3.4สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ

ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ท างาน 

 

1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

2. การระดมสมอง  

3. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

(รายงานกลุ่ม) 

 

1.การสอบข้อเขียนในระดับการ

วิเคราะห์  

สังเคราะห์ การน าไปใช้  

2.การน าเสนองาน 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

4.ดา้นทักษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล

และ 

ความรบัผดิชอบ  

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ร่วมกันตามบทบาทผู้น าท่ีดีหรือ

ผู้ร่วมงานที่ดี 

4.2 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

   4.4 มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และวิชาชีพ 

 

 

1.การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  

2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (การ

อภิปรายกลุ่ม รายงานกลุ่ม) 

 

 

 

1. การสังเกต/การน าเสนองาน 

2. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่ม

กิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม 

ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดา้นทักษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ทั้ง
การฟัง พดู อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

1.บรรยาย 

2.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  

 

 

1.สังเกตจากการน าเสนองาน การ

อภิปรายกลุ่ม 

2.การรายงานศึกษาค้นคว้าและ
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1.การพฒันาผลการเรยีนรู ้ 2.วธิกีารสอน 3.วธิกีารวดัและประเมนิผล 

5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะห์เชิงสถิติ วเิคราะห์เชิงตวัเลขเพื่อ
ใชใ้นการประมวลผลแปลความหมาย และวเิคราะห์ผลทาง
บริหารธุรกิจ 
5.3 สามารถน าความรู้และเคร่ืองมือทางการบริหารธุรกิจมา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้

5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารและน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

3.ศึกษาด้วยตนเอง  

4.การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  

การอ้างอิง 

3.นักศึกษาประเมินตนเอง 

 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้(Curriculum Mapping) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง - หมายถึงไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหสั

และชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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 

3423307

การบริหาร

                      



9มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดวชิา รหสั

และชือ่รายวชิา 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทกัษะทาง

ปญัญา 

 

4. ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบคุคลและ

ความรบัผดิชอบ 

 

5. ทกัษะการ

วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

การสือ่สาร และการ

ใชเ้ทคโนโลย ี

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 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

หมวดที5่ แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.แผนการจดัการเรยีนรู ้
 



10มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สปัดาห์

ที/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

(4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

(6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี ่

1 

 

ปฐมนิเทศรายวิชา 

บทน า 

 

บรรยาย 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

มอบหมายโครงงาน  

(รายงานกลุ่ม) 

 

ต ารา สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 5 การสังเกต 

การตอบค าถาม 

รองศาตรา

จารย์วรารัตน์ 

เขียวไพรี 

สปัดาหท์ี ่

2 

ทบทวนภาพรวมการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

การอภิปรายกลุ่ม 

 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

0 3 5 การสังเกต การตอบ

ค าถาม การน าเสนอ

การอภิปรายกลุ่ม 

 

สปัดาหท์ี ่

3 

การบริหารทรัพยากรมนษย์ของ

องค์การธุรกิจในปจัจุบัน 

บรรยาย 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 0 5 การสังเกต การตอบ

ค าถาม 

 

สปัดาหท์ี่

4 

แนวโน้มHRMองค์การธุรกิจใน

อนาคต 

  3 0 5 การสังเกต การตอบ

ค าถาม การน าเสนอ

ความก้าวหน้าของ

โครงงาน 

 

สปัดาหท์ี ่

5 

การทบทวนและศึกษาHRMของ

องค์การธุรกิจ 

 

การอภิปรายกลุ่ม 

ต ารา  0 3 5 การสังเกต การตอบ

ค าถาม การน าเสนอ

 



11มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สปัดาห์

ที/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

(4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

(6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

แนวคิดโครงการที่

ได้รับมอบหมาย 

สปัดาหท์ี ่

6 

แนวทางการน าเสนอผลการศึกษา บรรยาย 

การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 0 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

การมีส่วนร่วมใน

การอภิปรายกลุ่ม 

 

สปัดาหท์ี ่

7 

การน าเสนอผลการศึกษา บรรยาย 

การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

การน าเสนอ

ความก้าวหน้าของ

โครงงาน 

 

 

สปัดาหท์ี่

8 

สอบกลางภาค 

 

       

สปัดาหท์ี ่

9 

แนวทางการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาHRM 

บรรยาย 

กรณีศึกษา 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

 

 

สปัดาหท์ี ่

10 

การศึกษากรณีศึกษาที่1 การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  0 3 7 การสังเกต การ

ซักถาม  

 



12มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สปัดาห์

ที/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

(4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

(6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

 สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

 

สปัดาหท์ี ่

11 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์

กรณีศึกษาที1่ 

บรรยาย 

การอภิปรายกลุ่ม 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

 

 

สปัดาหท์ี ่

12 

การศึกษากรณีศึกษาที่2 การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

0 3 8 การสังเกต การ

ซักถาม  

การน าเสนอ

ความก้าวหน้า

โครงงาน 

 

สปัดาหท์ี ่

13 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์

กรณีศึกษาที2่ 

การบรรยาย 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

 

 

สปัดาหท์ี ่

14 

การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข

HRM 

บรรยาย 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

 

ต ารา  

สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม  

 

 

สปัดาหท์ี ่

15 

ทบทวนบทเรียนและน าเสนอ

รายงาน 

บรรยาย สไลด์จาก

คอมพิวเตอร์ 

3 3 5 การสังเกต การ

ซักถาม งาน

 



13มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

สปัดาห์

ที/่ 

(1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู ้

(2) 

วธิสีอนและกจิกรรม

การเรยีนรู ้

(3) 

สือ่การเรยีนรู ้

(4) 

จ านวนชัว่โมง 

(5) 

วธิกีารวดัและ

ประเมนิผล 

(6) 

ชือ่ผู้สอน 

 

(7) บรรยา

ย 

ปฏบิตักิ

าร 

ศกึษาดว้ย

ตนเอง 

การน าเสนองาน

ของนักศึกษา 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

น าเสนอ การ

ประเมินตนเอง 

 

สปัดาหท์ี่

16 

สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชัว่โมง 30 30 75   

 



14มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรยีนรู ้

Learning Outcome 

วธิกีารประเมนิผล สปัดาห ์

ทีป่ระเมนิ 

สดัสว่นของ

การ

ประเมนิผล 

1.1 ตระหนักในคุณคา่ของ

ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและ

สังคม 

1.5 มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเขา้ช้ัน

เรียน  

การส่งรายงานตรง

เวลา 

การแสดงความคิดเห็น

ในช้ันเรียน 

การประเมินโดยเพ่ือน

ร่วมช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วมกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

1-15 การเข้าและ

การมีส่วน

ร่วมในช้ัน

เรียน10 % 

การสอบ

กลางภาค 

30% 

งานน าเสนอ

30% 

การสอบ

ปลายภาค 

30% 

 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจ

อย่างถอ่งแท้ในหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในการ

บริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และ

เข้าใจปญัหาทางด้านธุรกจิ 

และสามารถหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์

ความรู้ ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจ

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการและ

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน

การบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถน าความรูใ้น

การบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ 

การสังเกต 

งานน าเสนอ 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

โครงงานที่ปรากฏ 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์

และสัปดาห์

ของงาน

น าเสนอ 

 



15มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

   3.2 มีความสามารถสาธิต

ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้

เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่น

เข้าใจได ้

  3.3 มีความสามารถน า

ความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติได้อยา่งเหมาะสม 

   3.4 สามารถประยุกต์

ความรู้และทักษะในศาสตร์

ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการท างาน 

การสังเกต 

รายงาน 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์

และสัปดาห์

ของงาน

น าเสนอ 

 

4.1 สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี โดยร่วมกัน

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตาม

บทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมงานที่ดี  

  4.2 มีความรับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 สามารถพัฒนาทักษะ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว

เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม   

4.4 มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง สังคม และวิชาชีพ  

การสังเกต 

การอภิปรายกลุ่ม 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

กิจกรรมในช้ันเรียน 

รายงาน 

 

ทุกสัปดาห์

และสัปดาห์

ของงาน

น าเสนอ 

 

 

5.1 สามารถใช้ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศในการ

ส่ือสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 

เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขเพ่ือใช้ในการ

ประมวลผลแปลความหมาย 

และวิเคราะห์ผลทาง

บริหารธุรกิจ 

5.3 สามารถน าความรู้และ

การสังเกต 

รายงาน/การน าเสนอ

งาน 

ทุกสัปดาห์

และสัปดาห์

ของงาน

น าเสนอ 

 

 



16มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ

มาประยุกต์ใช้ในองคก์ารได้ 

5.4 สามารถเลือกใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารและน าเสนอได้อยา่ง

เหมาะสม 

รวม 100% 

 

 

หมวดที6่ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 
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2.เอกสารและข้อมลูส าคญัทีน่กัศึกษาจ าเปน็ตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ 
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17มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

 

3.เอกสารและข้อมลูแนะน าทีน่ักศกึษาควรศึกษาเพิม่เติม 

เว็บไซต์ของwww.mol.go.th, www.ocsc.go.th, 

www.chiraacademy.com, www.hrd.nida.ac.th และหน่วยงาน

การศึกษาต่างๆ 

 

หมวดที7่ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของ

รายวชิา 

1.กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา  ให้

นักศึกษาทุกคนประเมิน 

1.1 ประสิทธิผลของรายวิชาในด้านวิธีการสอน 

1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 

1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ 

 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน:ประเมินการสอนโดยการสังเกต

จากผู้สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียน

ของนักศึกษา  

 

3.การปรบัปรงุการสอน :มีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ร่วมกับนักศึกษาภายหลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา:

กรรมการทวนสอบรายวิชาทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานท่ี

มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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5.การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของ

รายวชิา :น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับการ

จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป 

       

 

ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

 

ลงชื่อ     อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 


