
รายวชิา “การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ”                                                

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา        
     มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา     
     สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวทิยาการจดัการ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
3562401   การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Management ) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
    3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

3.1 หลกัสูตร 
      บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิา การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 ประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาเฉพาะดา้น (เลือกเรียน) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

          อาจารยจุ์ฑามาส  ศรีชมภู 
 อาจารย์ผู้สอน 

อาจารยจุ์ฑามาส  ศรีชมภู 
5. ภาคการศึกษา ช้ันปีที่เรียน 

ภาคเรียนท่ี  2/2558   ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

- 

   มคอ. 3 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิดและหลักการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะการท างานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยมุ่งเนน้การสร้างประสิทธิภาพ
ใหแ้ก่องคก์าร 

1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ในการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ปใชใ้นการท างานต่อไปได ้
1.4 เพื่อให้นกัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยมุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บุคลากรในองคก์าร  
 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

มีการปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้ทนัสมยัและตวัอยา่งอา้งอิง ให้สอดคลอ้งกบั
การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละสภาพการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา  

หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน้าท่ีความรับผิดชอบและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย  ์ การสรรหา การคดัเลือก 
การฝึกอบรมและพฒันาบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และการวิจยักบั
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
 

2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม 
- 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

ไม่มี 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

             พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วนบุคคล  
การไม่เปิดเผยขอ้มูล และไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา มีความซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติั
หลกัสูตร ดงัน้ี 
            - ตระหนกัในคุณค่า รู้และเขา้ใจหลกัคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคญัต่อการด ารงตนและการปฏิบติังาน 
  - มีวนิยั ตรงต่อเวลา เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม  
  - ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์าร และสังคม 
 

 วธีิการสอน  

            - บรรยายประกอบการใช ้ Powerpoint   
            - วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์     
            - อภิปรายกลุ่ม 
            - ก าหนดให้นกัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
            - ท าแบบฝึกหดั 
 
 วธีิการประเมินผล 

- สอบ 

             - พฤติกรรมการเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
             - ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและการน าเสนองานท่ีมอบหมาย 
 
2. ความรู้  
 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ  

            - มีความรู้และความเขา้ใจสาระส าคญัของหลกัการและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานชีวิตในเน้ือหาวชิา 
     - มีความรอบรู้ กวา้งไกลและติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการในวิชาท่ีศึกษา รวมทั้งเขา้ใจหลกัการและ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ   

2.2  วธีิการสอน 

          - บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอ และการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและมอบหมายใหค้น้ควา้ 
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2.3  วธีิการประเมินผล 

 -  การสอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
 -  การท ารายงานกลุ่ม วเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

             -  สามารถสืบคน้ วเิคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใชแ้กปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 วธีิการสอน 

 - ท าแบบฝึกหดั 
 - อภิปรายกลุ่ม 
 - วเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
 - การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ ปฏิบติั 

3.3  วธีิการประเมินผล 

 - ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 - การอภิปรายกลุ่ม 
 - การท าแบบฝึกหดั 
 - การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

            - วางตวัและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ  
 

  วธีิการสอน 

 - จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
 - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล 

      - การน าเสนอรายงาน 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ (ต่อ) 

 วธีิการประเมินผล 

 - ประเมินตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 - รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
 - รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา     
           - สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และน าเสนอข้อมูลข่าวสารได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
      -  สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบนั 

5.2  วธีิการสอน       

 - มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website ส่ือการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเนน้ 
   การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 - น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.3  วธีิการประเมินผล 

 - การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
 - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
 - สังเกตการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ 
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หมวดที ่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 

1 
 

ความรู้พืน้ฐานการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 
1. ความหมาย และความส าคญั 
 

 

3 
 

1. แจกแนวการจดัการ
เรียนรู้และช้ีแจง 
2. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน   
4. แบ่งนกัศึกษาเป็นกลุ่ม 
เพื่อจดัท ารายงานใน
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
5. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
ความรู้พื้นฐานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

2 ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์ 
1. บทบาทของงานบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย ์
2. พฒันาการและความเป็นมา 

3 1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
ความเป็นมาของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
2. นกัศึกษาน าเสนอ 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 

3 
 

การวเิคราะห์งาน 
1. ความหมายและความส าคญั 
2. ประโยชน์จากการวเิคราะห์งาน 
3. กระบวนการวิเคราะห์งาน 

 

3 
 

1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
การวเิคราะห์งาน 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  กลุ่ม
ละ  3-4   คน     อภิปราย
ตาม    ใบงานท่ี 1 เร่ือง  
การวเิคราะห์งาน 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

4 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
1. ความส าคญั 
2. กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์
3. วธีิการคาดการณ์ก าลงัคน 

 

3 
 

1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  กลุ่ม
ละ  3-4   คน     อภิปราย
ตาม    ใบงานท่ี 2  เร่ือง  
ปัญหาการบริหารคนท่ีถูก
มองขา้ม 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

5 
 

การสรรหาและการคัดเลอืกบุคลากร 
1. ความส าคญั 
2. ปัจจยัท่ีควรค านึงในการสรรหา
และคดัเลือก 
3. แหล่งและวธีิการสรรหาบุคลากร 
4. กระบวนการคดัเลือกคน 
เขา้ท างาน 

 

3 
 

. อาจารยบ์รรยายเร่ือง การ
สรรหาและการคดัเลือก
บุคลากร  
2. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 
3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่ม
ละ 3-4 คน คน้ควา้ขอ้มูล
ตามใบงานท่ี 3 เร่ือง ใบ
ประกาศรับสมคัร
พนกังาน 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 

6 
 

การเร่ิมต้นงาน  และการฝึกอบรม 
1. ว ั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ
กระบวนการทางสังคม 
2. การปฐมนิเทศ 
3. ระบบพี่เล้ียง 
4. ความส าคญัและความเป็นมา 
5. ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
6. กระบวนการจดัฝึกอบรม 
7. วิธีการฝึกอบรม   
 

 

3 
 

1. อาจารยบ์รรยาย เร่ือง  
การเร่ิมตน้งาน  และการ
ฝึกอบรม 
2. นกัศึกษาน าเสนอ 
3. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  กลุ่ม
ละ  3-4   คน   อภิปราย
ตาม  ใบงานท่ี 4  เร่ือง  แนว
ทางการพฒันาพนกังาน 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

7 
 

การพฒันาอาชีพและต าแหน่งงาน 
1. ขั้นตอนของการพฒันาการด้าน
อาชีพ 
2. วตัถุประสงคข์องการพฒันาอาชีพ 
3. นโยบายการพฒันาอาชีพ 
4. ระดบัการพฒันาอาชีพ 
5. การเล่ือนต าแหน่ง 
6. การโยกยา้ย 
7. การลดต าแหน่ง 
8. การออกจากงาน 

 

3 
 

 1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
การพฒันาอาชีพและ
ต าแหน่งงาน 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  
กลุ่มละ  3-4   คน   
อภิปรายตาม    ใบงานท่ี 5  
เร่ือง  กรณีศึกษา การ
ออกแบบผงัความกา้วหนา้ 
3. ส่งแบบฝึกหดั 
4. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

8 

 

สอบกลางภาคเรียนท่ี  2/2555 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

 

9 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ความส าคญั 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. วธีิการประเมิน 
4. ขอ้ผดิพลาดในการประเมิน 

 

3 
 

 1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  
กลุ่มละ  3-4   คน อภิปราย
ตาม ใบงานท่ี 6 เร่ือง เม่ือ
ผลงานดีอยูท่ี่ ฝีปาก ไม่ใช่ 
ฝีมือ 
2. อาจารยบ์รรยาย เร่ือง  
การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

10 
 

ค่าตอบแทน 
1. ความหมายและความส าคญัของ
ค่าตอบแทน 
2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด
ค่าตอบแทน 
3. การก าหนดค่าตอบแทน 
 

 

3 
 

 1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
ค่าตอบแทน 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  กลุ่ม
ละ  3-4   คน     อภิปราย
ตาม    ใบงานท่ี 7 เร่ือง  ให้
โบนสั สร้าง  หรือ ท าลาย 
ก าลงัใจ 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

 11 
 

การบริหารสวสัดิการและ
ผลประโยชน์ 
1. ความเป็นมาของสวสัดิการ 
2. ประเภทของสวสัดิการ 
3. หลกัการจดัสวสัดิการ 

 

3 
 

 1. อาจารย์บรรยายเร่ือง 
การบริหารสวสัดิการและ
ผลประโยชน์ 
2. นกัศึกษาน าเสนอ 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

12 อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
1. ความหมายและประเภทของความ
ปลอดภยั 
2. สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
3. แนวคิดและหลักการในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ 

3 1. อาจารยบ์รรยายเร่ือง 
อุบติัเหตุและความปลอดภยั 
2. แบ่งกลุ่มนกัศึกษา  กลุ่ม
ละ  3-4   คน เพื่อไปคน้ควา้
ขอ้มูลอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการ
ท างาน ตามใบงานท่ี 8  เร่ือง 
การสร้างความปลอดภยัใน
การท างาน 
4. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

13 วนัิย 
1. ความหมายและระบบของวนิยั 
2. ประเภทของปัญหาดา้นวนิยั 
3. การด าเนินการทางวินยั และปัจจยั
ท่ีควรค านึงในการด าเนินการทาง
วนิยั 

3  1. อาจารย์บรรยายเร่ือง 
วนิยั 
2. นกัศึกษาน าเสนอ 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

 14 
 

แรงงานสัมพนัธ์ 
1. ความเป็นมาแรงงานสัมพนัธ์ 
2. องคก์รลูกจา้ง และองคก์รนายจา้ง 
3. ความสัมพนัธ์แบบไตรภาคี 
4. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์  

 

3 
 

 1. อาจารย์บรรยายเร่ือง 
แรงงานสัมพนัธ์ 
2. แบ่งนกัศึกษากลุ่มละ 3-
4 คน ศึกษาคน้ควา้ตาม 
ใบงานท่ี 9 เร่ือง แนว
ทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
ในอนาคตเพื่อน าเสนอใน
คร้ังต่อไป  
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 
 
 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 
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1. แผนการสอน 
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน การ
สอน  และส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

15 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคต 

 1.  อาจารย์บรรยายเร่ือง 
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. ส่งแบบฝึกหดั 
3. อาจารยแ์ละนกัศึกษา
ร่วมกนัสรุปความรู้ใหม่ 

อ.จุฑามาส ศรีชมภู 

 

16 
 

สอบปลายภาค 
 

1 
 

  

 
 
 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

การประเมิน 
 

งานทีใ่ช้ประเมินผลการเรียน 
 

 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

 

(1) 
 

สอบ 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
 
 
 

 
 

 

8 
16 

 
 

 70% 
30% 
40% 

 

(2) 
 

รูปเล่มรายงาน และการน าเสนอผลการศึกษาคนควา้ 
 

ตลอดเทอม 
 

10% 
 

(3) ความประพฤติของนกัศึกษา 
 

ตลอดเทอม 
 

10% 
 

(5) 
 

ใบงานและท าแบบฝึกหดั 
 

 ตลอดเทอม 
 

10% 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั 
     ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์.   2548.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  กรุงเทพ ฯ:  ซีเอด็ยเูคชัน่  
 

2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างองิ ทีส่ าคัญ 
     จุฑามาศ ทวไีพบูลยว์งษแ์ละสุวรรธนา เทพจิต. 2550. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน  
                 เอด็ดูเคชัน่อินโดไชน่า.  

ธงชยั สันติวงษ.์  2546.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพค์ร้ังท่ี 11.  กรุงเทพฯ: ประชุมช่วง 
วเิชียร วทิยอุดม.  2550.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ: ธนรัชการพิมพ ์

       
แหล่งเรียนรู้ทางอนิเตอร์เนต 
www.siamhrm.com ความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
www.hrcenter.co.th ความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการพฒันาตนเอง 
www.mol.go.th กระทรวงแรงงาน 
www.pmat.or.th                    สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siamhrm.com/
http://www.hrcenter.co.th/
http://www.mol.go.th/
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิด และความเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 
    -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
    -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
    - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
    -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
    -  ผลการสอบ 
    - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน  
    หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
    - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
    - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
    ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวิชา 
ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ 
หลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
    - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
    - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
    จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
    - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
    - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยั
ของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

 
 


