มคอ. 3

รายวิชา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ”
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
3562401 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management )
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือกเรี ยน)
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
4.1 อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์จุฑามาส ศรี ชมภู
อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์จุฑามาส ศรี ชมภู
5. ภาคการศึกษา ชั้นปี ที่เรียน
ภาคเรี ยนที่ 2/2558 ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
-
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ ให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจความเป็ นมา ความส าคัญ แนวคิ ดและหลัก การในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
1.2 เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดทักษะการทางานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ให้แก่องค์การ
1.3 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในการทางานต่อไปได้
1.4 เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักถึ งความสาคัญของงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่บุคลากรในองค์การ
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
มีการปรับปรุ งเนื้อหาเพิม่ เติมเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ทนั สมัยและตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลัก การและทฤษฎี เกี่ ย วกับ การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบและปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ งาน การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลื อก
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน ข้อบังคับเกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และการวิจยั กับ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
-

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่า รู ้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและการปฏิบตั ิงาน
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
- ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การ และสังคม
วิธีการสอน
- บรรยายประกอบการใช้ Powerpoint
- วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- ทาแบบฝึ กหัด
วิธีการประเมินผล
- สอบ
- พฤติกรรมการเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างและการนาเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็ นพื้นฐานชี วิตในเนื้ อหาวิชา
- มีความรอบรู ้ กว้างไกลและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งเข้าใจหลักการและ
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอ และการวิเคราะห์กรณี ตวั อย่างและมอบหมายให้คน้ คว้า
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2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การทารายงานกลุ่ม วิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วิธีการสอน
- ทาแบบฝึ กหัด
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
- การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ ปฏิบตั ิ
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปั ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรี ยน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
- การอภิปรายกลุ่ม
- การทาแบบฝึ กหัด
- การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล
- การนาเสนอรายงาน
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ (ต่ อ)
วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่ อการสอน e-learning และทารายงาน โดยเน้น
การนาตัวเลข หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน และสื่ อทีใ่ ช้

1

ความรู้ พืน้ ฐานการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์
1. ความหมาย และความสาคัญ

3

2

ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์
1. บทบาทของงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2. พัฒนาการและความเป็ นมา

3

1. แจกแนวการจัดการ
เรี ยนรู ้และชี้แจง
2. ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน
4. แบ่งนักศึกษาเป็ นกลุ่ม
เพื่อจัดทารายงานใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
5. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
ความรู ้พ้นื ฐานการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
ความเป็ นมาของการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. นักศึกษานาเสนอ
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
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1. แผนการสอน
สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

3

การวิเคราะห์ งาน
1. ความหมายและความสาคัญ
2. ประโยชน์จากการวิเคราะห์งาน
3. กระบวนการวิเคราะห์งาน

4

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1. ความสาคัญ
2. กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
3. วิธีการคาดการณ์กาลังคน

5

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
1. ความสาคัญ
2. ปัจจัยที่ควรคานึงในการสรรหา
และคัดเลือก
3. แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากร
4. กระบวนการคัดเลือกคน
เข้าทางาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน และสื่ อทีใ่ ช้

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
การวิเคราะห์งาน
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน อภิปราย
ตาม ใบงานที่ 1 เรื่ อง
การวิเคราะห์งาน
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน อภิปราย
ตาม ใบงานที่ 2 เรื่ อง
ปัญหาการบริ หารคนที่ถูก
มองข้าม
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

3

. อาจารย์บรรยายเรื่ อง การ
สรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร
2. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน ค้นคว้าข้อมูล
ตามใบงานที่ 3 เรื่ อง ใบ
ประกาศรับสมัคร
พนักงาน

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
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1. แผนการสอน
สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน และสื่ อทีใ่ ช้
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การเริ่มต้ นงาน และการฝึ กอบรม
1. วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ
กระบวนการทางสังคม
2. การปฐมนิเทศ
3. ระบบพี่เลี้ยง
4. ความสาคัญและความเป็ นมา
5. ประโยชน์ของการฝึ กอบรม
6. กระบวนการจัดฝึ กอบรม
7. วิธีการฝึ กอบรม

3

1. อาจารย์บรรยาย เรื่ อง
การเริ่ มต้นงาน และการ
ฝึ กอบรม
2. นักศึกษานาเสนอ
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน อภิปราย
ตาม ใบงานที่ 4 เรื่ อง แนว
ทางการพัฒนาพนักงาน

7

การพัฒนาอาชีพและตาแหน่ งงาน
1. ขั้นตอนของการพัฒนาการด้า น
อาชีพ
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ
3. นโยบายการพัฒนาอาชีพ
4. ระดับการพัฒนาอาชีพ
5. การเลื่อนตาแหน่ง
6. การโยกย้าย
7. การลดตาแหน่ง
8. การออกจากงาน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
การพัฒนาอาชีพและ
ตาแหน่งงาน
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คน
อภิปรายตาม ใบงานที่ 5
เรื่ อง กรณี ศึกษา การ
ออกแบบผังความก้าวหน้า
3. ส่ งแบบฝึ กหัด
4. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

8

สอบกลางภาคเรี ยนที่ 2/2555

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

9

1. แผนการสอน
สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน และสื่ อทีใ่ ช้

9

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ความสาคัญ
2. ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีการประเมิน
4. ข้อผิดพลาดในการประเมิน

3

1. แบ่งกลุ่มนักศึกษา
กลุ่มละ 3-4 คน อภิปราย
ตาม ใบงานที่ 6 เรื่ อง เมื่อ
ผลงานดีอยูท่ ี่ ฝี ปาก ไม่ใช่
ฝี มือ
2. อาจารย์บรรยาย เรื่ อง
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

10

ค่ าตอบแทน
1. ความหมายและความสาคัญของ
ค่าตอบแทน
2. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนด
ค่าตอบแทน
3. การกาหนดค่าตอบแทน

3

1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
ค่าตอบแทน
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน อภิปราย
ตาม ใบงานที่ 7 เรื่ อง ให้
โบนัส สร้าง หรื อ ทาลาย
กาลังใจ
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

11

การบริหารสวัสดิการและ
ผลประโยชน์
1. ความเป็ นมาของสวัสดิการ
2. ประเภทของสวัสดิการ
3. หลักการจัดสวัสดิการ

3

1. อาจารย์บ รรยายเรื่ อ ง
การบริ หารสวัสดิการและ
ผลประโยชน์
2. นักศึกษานาเสนอ
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

10

1. แผนการสอน
สั ปดาห์
12

13

14

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน และสื่ อทีใ่ ช้
3
1. อาจารย์บรรยายเรื่ อง
อุบัติเหตุและความปลอดภัย
อุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
1. ความหมายและประเภทของความ
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
ปลอดภัย
ละ 3-4 คน เพื่อไปค้นคว้า
2. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
ข้อมูลอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการ
3. แนวคิ ด และหลัก การในการ
ทางาน ตามใบงานที่ 8 เรื่ อง
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
การสร้างความปลอดภัยใน
การทางาน
4. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่
3
1. อาจารย์บ รรยายเรื่ อง
วินัย
วินยั
1. ความหมายและระบบของวินยั
2. นักศึกษานาเสนอ
2. ประเภทของปัญหาด้านวินยั
3. อาจารย์และนักศึกษา
3. การดาเนินการทางวินยั และปั จจัย
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่
ที่ ค วรค านึ ง ในการด าเนิ น การทาง
วินยั
แรงงานสั มพันธ์
1. ความเป็ นมาแรงงานสัมพันธ์
2. องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง
3. ความสัมพันธ์แบบไตรภาคี
4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

3

1. อาจารย์บ รรยายเรื่ อ ง
แรงงานสัมพันธ์
2. แบ่งนักศึกษากลุ่มละ 34 คน ศึกษาค้นคว้าตาม
ใบงานที่ 9 เรื่ อ ง แนว
ทางการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
ในอนาคตเพื่อนาเสนอใน
ครั้งต่อไป
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

อ.จุฑามาส ศรี ชมภู
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1. แผนการสอน
สั ปดาห์

หัวข้ อ/รายละเอียด

15

แนวทางการบริ หารทรั พยากรมนุษย์
ในอนาคต

16

สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การ
สอน และสื่ อทีใ่ ช้
1. อาจารย์บ รรยายเรื่ อง
แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น
อนาคต
2. ส่ งแบบฝึ กหัด
3. อาจารย์และนักศึกษา
ร่ วมกันสรุ ปความรู ้ใหม่

ผู้สอน
อ.จุฑามาส ศรี ชมภู

1

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
การประเมิน
(1)

งานทีใ่ ช้ ประเมินผลการเรียน

สั ปดาห์ ที่
กาหนด

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

8
16

70%
30%
40%

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

(2)

รู ปเล่มรายงาน และการนาเสนอผลการศึกษาคนคว้า

ตลอดเทอม

10%

(3)

ความประพฤติของนักศึกษา

ตลอดเทอม

10%

(5)

ใบงานและทาแบบฝึ กหัด

ตลอดเทอม

10%

12

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสื อ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ . 2548. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุ งเทพ ฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่
2. หนังสื อ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ทีส่ าคัญ
จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์และสุ วรรธนา เทพจิต. 2550. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ: เพียร์สัน
เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า.
ธงชัย สันติวงษ์. 2546. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุ งเทพฯ: ประชุมช่วง
วิเชียร วิทยอุดม. 2550. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: ธนรัชการพิมพ์
แหล่ งเรียนรู้ ทางอินเตอร์ เนต
www.siamhrm.com
ความรู้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
www.hrcenter.co.th
ความรู้การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาตนเอง
www.mol.go.th
กระทรวงแรงงาน
www.pmat.or.th
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิด และความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู้ในวิชา
ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึ งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม

14

5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรื่ องการประยุกต์ความรู ้น้ ีกบั ปั ญหาที่มาจากงานวิจยั
ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ

