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ค าน า 
 

เอกสารแบบ มคอ.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3622401 เป็นการจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษา เพ่ือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตลอดภาคการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ภาพรวมของการจัดการเรียนการ
สอนว่าได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาพร้อมทั้งให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้
จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาต่อไป 

  
                                        
 

                                                                                                        
นายณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวชิา 3622401   ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
                                            (ภาษาอังกฤษ)  Human Resource Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     บริหารธุรกิจบัณฑิต  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
    อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / ชั้นปีที่  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     - 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     - 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และความส าคัญของ
การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
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 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ทางธุรกิจ 

 3. เพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและชีวิตประจ าวันได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาความส าคัญและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน การออกแบบหน้าที่งาน การก าหนดจ านวนบุคลากร การจัดจ้าง การพัฒนา
ความสามารถ โครงสร้างผลตอบแทน ข้อกฎหมายในการว่าจ้าง การสื่อสารภายในองค์กร การจัดการความ
ขัดแย้ง การตรวจสอบและประเมินผลการท างาน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 Concepts, theories, definitions, trends of human resource management; policy and 
planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and 
training; comprehension 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. 
  
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมง ไม่มีการสอนเสริม ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 3 ชม/สัปดาห์ 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 
 1.1.4 เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์  
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม 
 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดการวางแผนก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   1.2 วิธีการสอน  
 1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้อง  แล้วให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวปฏิบัติที่ดี  และเหมาะสม 
 1.2.2 อภิปรายกลุ่ม 
 1.2.3 ศึกษากรณีตัวอย่างจากการน าเสนอ 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

1.3.1 สังเกตพฤตกิรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
 1.3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.3.3 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียนพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลา  
2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของการจัดการวางแผนก าลังคน 
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการจัดการแรงงาน รวมถึงการสื่อสารท า
ความเข้าใจกับแรงงานให้เหมาะสม 
 2.1.3 การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การแก้ปัญหาแรงงาน และการจูงใจในการท างาน 
 2.1.4 การบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
    2.2 วิธีการสอน  

2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้  
 2.2.2 การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.3 การใช้สื่อ Power point ประกอบการบรรยายหัวข้อรายละเอียดต่างๆ  
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    2.3 วธิีการประเมินผล 
 2.3.1 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
  - การท างานกลุ่ม และการน าเสนอรายงาน 
  - การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา    

3.1.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ 
 3.1.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไข และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบที่เป็นผล
จากทางเลือกรอบด้าน โดยการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่มี 
   3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษา และวิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมน าเสนอผลงานในรูปของการ
อภิปรายกลุ่ม 
   3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม  
 3.3.2 การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค  
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา        
  4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อ่ืน 
ด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา 
 4.1.2 มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้น าที่มีความรับผิดชอบ 
 4.1.3 มีความกระตือรือร้น และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการรับ
ฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น  
    4.2 วธิีการสอน      
    4.2.1 มอบหมายให้ท ารายงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเน้นความรู้ที่เรียนในวิชากับปัญหาที่ก าหนด  
  4.2.2 การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการอภิปรายกลุ่ม 
    4.3 วธิีการประเมินผล     
   4.3.1 ประเมินการน าเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยผู้สอน และผู้เรียนร่วมในชั้นเรียน  
  4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  
     5.1.1 สามารถวิเคราะห์โดยการใช้หลักทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
  5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงเลือกใช้รูปแบบของสื่อ การน าเสนออย่างเหมาะสม 
  5.1.3 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  5.1.4 สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อ เทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  5.1.5 สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการด าเนินงาน และทราบถึง
ข้อจ ากัดของเทคโนโลยี 
    5.2 วธิีการสอน 

5.2.1 ใช้ Powerpoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามท าความเข้าใจ ประกอบการสอนใน
ชั้นเรียน 
 5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาโดยการวิเคราะห์และจัดท ารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และมีการ
น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
 5.2.3 การแนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 5.2.4 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.5 การน าเสนอในชั้นเรียนโดยวาจา เล่มรายงาน และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    5.3 วธิีการประเมินผล     

  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายรายวิชา 
ผู้สอน 

(ระบุล าดับ) 
1 -ชี้ แ จ งแผน การส อน  และแน ะน า

บทเรียน  
บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์
- Learning Outcome 
    สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และเป้าหมาย
ขอ งราย วิ ช า  เกณ ฑ์ ก ารวั ด ผ ล แล ะ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ แหล่งการ
เรียนรู้ และWebsite เพ่ิมเติม 
2. เข้าสู่เนื้อหาบทที่ 1  

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

2 บทที ่2 การวิเคราะห์งาน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

3 บทที ่3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

4 บ ท ที่  4 ก า รส รรห าแ ล ะคั ด เลื อ ก
บุคลากร 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

5 บทที ่5 การเริ่มต้นงาน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

6 บทที่ 6 การฝึกอบรม 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

7 บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพ 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

8 สอบกลางภาค      

9 บทที ่8 ต าแหน่งงาน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

10 บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

11 บทที่ 10 ค่าตอบแทน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อการสอน / Learning Outcome จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

ผู้สอน 
(ระบุล าดับ) 

12 บทที่  11 การบริหารสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

13 บทที ่12 อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

14 บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

15 บทที่ 10 ค่าตอบแทน 
- Learning Outcome 
   สามารถตอบค าถาม และวิเคราะห์ได้
ถูกต้องครบถ้วน 

3 1. การบรรยาย และการท างานกลุ่ม 
2. สรุปและซักถาม 

1.เอกสารประกอบการ
สอน 
2.สื่อคอมพิวเตอร์ 
Power point 

1, 2 และ 3 ผศ.ดร.ณัฏฐ
พันธ์ เขจร
นันทน์ 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการ

ประเมิน 
สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2 
แบบฝึกหัด/ 
งานน าเสนอ 

1-15 30% 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1 การสอบ
กลางภาค 

8 30% 

3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 

การประเมิน
พฤติกรรม
ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และความ
รับผิดชอบ 

1-15 10% 

4 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1 การสอบ
ปลายภาค 

16 30% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2545). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ   - 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ดนัย เทียนพุฒ . (2545). การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่  21. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นาโกต้า. 
ธงชัย  สันติวงษ์ . (2535). การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่าย 
         ค่าตอบแทน.  พิมพ์ครั้งที่ 2 .  กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  จ ากัด. 
ธัญญา  ผลอนันต์ . (2546). การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน.  
         กรุงเทพฯ  

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 4. ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    

การประเมินการสอนโดยผู้สอนท าการประเมินในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 - การสังเกตการณ์ของผู้สอน 
 - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน     

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท า
รายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.ก าหนดทุกภาคการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองเพ่ือ
หารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการ
สอน ดังนี้ 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบกลางภาคและหลังการออกผลการเรียนรายวิชาความเหมาะสมของการ ให้คะแนน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังนี้ 
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 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 
4 
 - เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหัวข้อ/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์
ประจ าวิชานี้ 
 

 


