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มคอ. 3 

คํานํา  
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) รหัสวิชา 
3622401 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฏ ี
ความหมาย แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย  

รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน  ท่ีเนนท้ังการเรียนการสอนท่ีเปนทฤษฎีและ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เพ่ือใหผู เรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา          
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมๆ  โดยใชทักษะการคนควา
ดวยตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในหองผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได    

 
 
 
 
                              

   อาจารยผูประสานงานรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                  สิงหาคม 2559 

                                                                           
   

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

2 



มคอ. 3 

สารบัญ 
 

หมวด           หนา 
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 4 
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 5 
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 5 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 6 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 20 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 21 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

3 



มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ขอมูลโดยทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 
 

2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
3(3-0-6) หนวยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.นิตยา  ทวีชีพ 
 อาจารยผูสอน ดร.นิตยา  ทวีชีพ 

 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 3 
 

6. รายวิชาท่ีเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ีจัดทํา 17 สิงหาคม 2557 
วันท่ีปรับปุรงครั้งลาสุด 1  สิงหาคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 มีความรูเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดย
สอดคลองกับทฤษฎีท่ีเก่ียวของ สามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาท่ีพบในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
ธุรกิจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคการ 
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากเอกสาร ตํารา 

บทความทางวิชาการ งานวิจัยตาง ๆ รวมถึงแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ต 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาศาสตร
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคการและหนวยงานท่ีปฏิบั ติงานดานทรัพยากรมนุษย จาก
ประสบการณงานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 

2.2 เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและเขาใจสถานการณการจัดการทรัพยากรมนุษยในสภาพแวดลอม 
ณ ปจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองตอศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงท้ังในภาครัฐและเอกชน 

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและวิธีการสอนใหเนื้อหามีความทันสมัย มีการจัดและ
ประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ตามผลการเรียนรูท่ีผูเรียนไดรับในแตละดาน 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะหงาน การวิเคราะหสมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหาร
คาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจดัการทรัพยากรมนุษย 

  
Concepts, theories, definitions, trends of human resource management; policy and 

planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and 
training; compensation and welfare; performance evaluation; preserving human resource; 
labor relation; change management; performance management; competency 
development; cultural development; human resource management information systems; 
moral and Ethic.  
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝกปฏิบัติ การศึกษาดวยตนเอง 
45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบ
เรียนท่ีไมสามารถทําการ
สอนได หรือตามท่ีผู เรียน
รองขอ เพ่ือทบทวนความรู
ค ว า ม เข า ใจ ให มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

ไมมีฝกปฏิบัต ิ 90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

 

   
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาท่ีเหมาะสม และกําหนดไว 
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน  
โดยมีการนัดหมายลวงหนา 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม 
จริยธรรม เขาไปดวยเสมอ 

1.1.1 มีความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม  

1.1.2 มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน  

1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการและ
สังคม  

1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ 
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคการใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ 
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการ

มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม อยูเปนประจํา 
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา     

การแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
1.2.4 การมอบหมายงานกลุมและการบริหารจัดการโครงการ 
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1.2.5 อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจน
เปนนิสัย และการสรางตนแบบท่ีดี 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของ

หลักสูตร 
1.3.2 ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอ่ืน

มาเปนของตน 
 

2. ความรู 
2.1 ความรูท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพ่ือใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ  
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรท่ีเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ  
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในดาน

การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ 

2.1.4 มีความรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และ

ประยุกตใชในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได และสามารถพ่ึงตนเองไดเม่ือ
จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล 
เขาใจท่ีมา และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา 
ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้ 

3.1.1 สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง 
เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ  
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3.1.2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรคสามารถ
บูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณ เพ่ือใชในการแกปญหาทางธุรกิจและ
สถานการณท่ัวไปอยางเหมาะสม  

3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ  

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับท่ีงายไปจนถึงระดับความ

ยากข้ึนเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา  
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการฝกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบท่ีเปนผลจากทางเลือกอยางรอบดานภายใต
สถานการณจาลอง/สถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง  

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบ

คําถาม 
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ เพ่ือใช

วัดทักษะทางดานปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูท่ีไดเรียนมา 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาทุกคนตองออกไปประกอบอาชีพ ซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับคนท่ีไมรูจักมากอน 
ดังนั้นในเรื่องของความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆ เปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น 
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับการปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางตัวบุคคลใหกับ
นักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา
สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได  

4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอ้ือตอการแกไข
ปญหาของทีม  

4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ  

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการใหทําเปนงานกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐาน

การเรียนรูท่ีกําหนด 
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางท่ีทํางานรวมกัน 
4.3.4 ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ันต่ําดังนี้ 

5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน  

5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีจําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

5.1.3 สามารถส่ือสารเพ่ืออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ี
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอ่ืน  

5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ  

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ

จําลองและสถานการณเสมือนจริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา  
5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียนท้ังจากเพ่ือนรวมชั้นและคณาจารย
ผูสอนรายวิชา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ /รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา 
บทท่ี 1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย 
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
-ความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
-แนวคิดและทฤษฎกีารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 
-บทบาทและขอบเขตงานดาน
การจดัการทรัพยากรมนษุย 
-แนวคิดการปฏิบัติงานดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน 

และรายละเอียดของรายวิชา 
จุดประสงคและวัตถุประสงค 
แผนการสอนและเกณฑการ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน 

2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูสอน 

3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 

2-3 บทท่ี 2 แนวโนมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต 
-การจดัการทรัพยากรมนุษย
ปจจุบันและอนาคต 
-การประเมินผลความสําเร็จของ
การจดัการทรัพยากรมนษุย 
-การจัดการความรูในงาน
ทรัพยากรมนุษย 
-HRM ภายใตองคกรแหงการ
เรียนรู 
-ทุนมนุษยสินทรัพยท่ีทรงคุณคา 
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย สราง
องคกร มีชีวิต นําองคกรสูความ
ยั่งยืน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมใน 
    ชั้นเรียน 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 

4-5 บทท่ี 3 นโยบายและการวางแผน 
-การวางแผน 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

(1) (2) (3) 
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ /รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

-นโยบายการวางแผนดาน
ทรัพยากรมนุษย 
-กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย 
-กลยุทธในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 
-ความสัมพันธระหวางแผน
องคการและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย 
-ปจจัยความสําเร็จในการจัดทํา
แผนทรัพยากรมนุษย 
-การพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องคกร 

2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
     ซักถามและแลกเปลี่ยน 
     ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

6-7 บทท่ี 4 การออกแบบและการ
วิเคราะหงาน 
-ความหมายของการวิเคราะห
งาน 
-ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะหงานท่ีสําคัญ 
-ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
-วัตถุประสงคของการออกแบบ
งาน 
-กระบวนการในการวิเคราะห
งาน 
-วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับงาน 
-การใชขอมูลการวิเคราะหงาน 
-ปจจัยท่ีชวยในการวิเคราะหงาน 
-กําหนดงานท่ีมีลักษณะเปน
ระบบ 
-ตัวอยางคําอธิบายลักษณะงาน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 

8-9 บทท่ี 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
-ความหมายการสรรหาบุคลากร 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 

(1) (2) (3) 
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สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ /รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการสรรหาบุคลากร 
-ขอควรคํานึงในการกําหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร 
-วิธีการดําเนินการสรรหา
บุคลากร 
-กระบวนการท่ีควรนํามา
พิจารณาในการสรรหา 
-ขอกําหนดท่ีควรนํามาพิจารณา
ในการสรรหา 
-แนวคิดพ้ืนฐานในการคัดเลือก 
-ลําดับและข้ันตอนในการ
คัดเลือก 
-วิธีการคัดเลือกเพ่ือเขาทํางาน 
-เกณฑในการคัดเลือก 
-การพัฒนาบุคคลและการ
ฝกอบรม 
-ประเภทของการฝกอบรม 
-กรณีศึกษา:ขอคิดของการ
บริหาร “คน” จาก CPF 
-กรณีศึกษา: กลยุทธการสรรหา
ในโลกยุคใหม 

2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

10-11 บทท่ี 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-วัตถุประสงคของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-ประเภทของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ประโยชนของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
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มคอ. 3 

สัปดาห 
ท่ี 

หัวขอ /รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

-ตัวอยางแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

12-13 บทท่ี 7 การบริหารคาตอบแทน
สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ 
-ความหมายและความสําคัญของ
การบริหารคาตอบแทน 
-แนวคิดทฤษฎีการจาย
คาตอบแทน 
-หลักในการกําหนดอัตราคาจาง
และเงินเดือน 
-ขอควรพิจารณาในการกําหนด
คาตอบแทน 
-แรงงานสัมพันธ 
-การธํารงรักษา 
-หลักการธํารงรักษาพนักงาน 
-ความสําคัญของการธํารงรักษา 
-ประโยชนของการธํารงรักษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 

14-15 บทท่ี 8  การพัฒนาสมรรถนะ 
วัฒนธรรม และจริยธรรม 
-การจดัการทรัพยากรมนุษย
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
-การพัฒนาการองคการให
ทันสมัย 
-การสรางวัฒนธรรมองคการ 
-บทบาทของผูประกอบการ 
-บทบาทใหมของคน HR 
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย 
-หลักบรรษัทภิบาล 
-ความรับผิดชอบสังคม 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น

เรียน 
2.  เปดโอกาสใหนักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปลี่ยน 
    ความคิดเห็นรวมกับผูสอน 
3. งานท่ีไดรับมอบหมาย 
ส่ือท่ีใช 
1. ตําราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย 
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 

16 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวน 
ของการ 

ประเมินผล 
1. การมีสวนรวมใน
การเรียน 

1.1.2, 1.1.3, 
2.1.1, 2.1.2 

1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม 
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถาม 
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน
ในระหวางท่ีทํางานรวมกัน 
5. ประเมินจากคุณลักษณะท่ีกําหนด
โดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน อาจารย และ
ชุมชน 

1-15 
 

15% 

2. โครงการ/
กิจกรรม/งานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1.1.2, 1.1.3, 
2.1.1, 2.1.2, 
3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 
5.1.2, 5.1.3 

1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไมคัดลอก
ผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
4. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษา
จัดทํา 
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน 
6. ประเมินจากการฝกกระบวนการ
คิดวิเคราะหแบบอภิปรายกลุม 
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑท่ีตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด 

1-15 
 

25% 
 

3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 

14 



มคอ. 3 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวน 
ของการ 

ประเมินผล 
8. ป ร ะ เ มิ น จ า ก แ บ บ ฝ ก หั ด /
กรณีศึกษา 
9. ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
ในชุมชน 

3. สอบกลางภาค 

 

2.1.1, 2.1.2,  
3.1.3 

1. ประเมินจากการสอบกลางภาค
เรียน โดยใชขอสอบปรนัย 

8 
 

20% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

2.1.1, 2.1.2,  
3.1.3 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใชขอสอบแบบปรนัย 
 

16 40% 
 

  
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 

1.1 พัชรินทร กีรติวินิจกุล. (2557). ตําราเรียน รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการสวนดุสิต กราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1  ประเวศ มหารัตนสกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: 
ปญญาชน. 
 2.2  พยัต วุฒิรงค. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

2.3  โสภณ ภูเกาลวน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: อีเทอรนิตี้ไอเดีย. 
2.4  วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ. 
 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา     
 3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย. 
กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชนา. 

3.2 ชํานาญ ปยวนิชพงษ และคณะ. (2552). กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย. 
กรุงเทพฯ: พียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา. 

3.3 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2541). การจดัการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

3.4 นงนุช วงษสุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 
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3.5 พยอม วงศสารศรี. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

3.6 วิเชียร วิทยอุดม. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ. 

3.7 ศิริพงษ เศาภายน. (2553). การบริหารทรัพยามนุษย. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: บุค พอยท. 
3.8  McGuire, D. and K. M. Jorgensen. (2011). Human Resource Development: Theory 

and Practice. London: SAGE Publications.  
3.9 Bernardin, H. J. (2007).  Human Resource Management: An Experiential Approach. 

4th ed. Singapore: McGraw-Hill. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน  เพ่ือกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ 

- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
-  ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน  
    -  ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา 

 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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