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รายละเอยีดรายวชิา 

 

ชอืสถาบนัอุดมศกึษา   มหาวทิยาลยัภาคกลาง 

วทิยาเขต / คณะ / ภาควชิา   คณะบรหิารธุรกจิ    สาขาการจดัการ 

 

หมวดท ี1  ขอ้มลูโดยทวัไป 

1. รหสัและชอืรายวชิา                                                                                                                                             

๑๐๑๓๐๒   การจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

2. จํานวนหน่วยกติ   

๓  หน่วยกติ 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา   

บรหิารธุรกจิ/วชิาแกน 

4. อาจารย์ผูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผูส้อน                                                                                            

อาจารย์ ณฐัวฒุ ิ สถริางกรู 

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน    

 ภาค ฤดรูอ้น ๒๕๕๔ / ปี ๑ เทยีบโอน 

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมากอ่น (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

       ไมม่ ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้ม)ี 

       ไมม่ ี

8. สถานทเีรยีน                                                                                                                                                        

หอ้ง  ๖๓๓  มหาวทิยาลยัภาคกลาง 

9. วนัทจีดัทําหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัล่าสุด  

พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

หมวดท ี2  จุดมุง่หมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา 

    เพอืศกึษาเรยีนรูข้อ้มลูการจดัการธุรกจิอย่างมรีะบบมปีระสทิธภิาพ เกยีวกบัขนัตอน และวธิกีารบรหิารจดัการทรพัยากร

มนุษยร์วมทงัศกึษารายละเอยีดการะบวนการจดัการ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวชิา 
เพอืพฒันาปรบัแนวความคดิในการเรยีนรูข้า่วสารขอ้มลูทเีป็นประโยชน์ต่อการนําไปปรบัใชใ้นการจดัการในอนาคต 
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หมวดท ี3  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธบิายรายวชิา 

 

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้่อภาคการศกึษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝึกปฏบิตั ิ/ งาน

ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศกึษาดว้ยตนเอง 

๔ ชวัโมงต่อสปัดาห์ ไมม่ ี ไมม่ ี อ่านหนงัสอืประกอบเพมิเตมิ 

 

3. จํานวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทอีาจารย์ใหค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 

   ๔ ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 

 

หมวดท ี4  การพฒันาการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

 

1. คณุธรรม จรยิธรรม 

 1.1 คณุธรรมและจรยิธรรมทตีอ้งพฒันา 

                 การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการและสภาพแวดลอ้มของทรพัยากรมนุษย์เพอืการจดัการทรพัยากรมนุษย์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 1.2 วธิกีารสอน 

                  บรรยาย อธบิายหวัขอ้และความสาํคญัของการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

 1.3 วธิกีารประเมนิผล 

                 ถามตอบปญัหาขอ้สงสยัในหอ้งเรยีนเกยีวกบัขอ้มูลการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

 

2. ความรู ้

 2.1 ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

                ขอ้มลูรายละเอยีดทสีาํคญัเกยีวกบัขนัตอนและรปูแบบในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

 2.2 วธิกีารสอน 

                หาความรูเ้พมิเตมิจากสอืต่างๆ เชน่ อนิเตอรเ์น็ต 

 2.3 วธิกีารประเมนิผล 

                มอบหมายใหจ้ดัทํารายงานย่อยเกยีวกบัขอ้มลูกาจดัองคก์ารทน่ีาสนใจ                                                     

3. ทกัษะทางปญัญา 

 3.1 ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา        
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                 สบืคน้ขอ้มลูขา่วสารเกยีวกบัระบบการจดัการทรพัยากรมนุษย์ทมีมีาตรฐาน 

 3.2 วธิกีารสอน 

                ใหน้กัศกึษาจดัเตรยีมขอ้มลูเกยีวกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์ทงัภาครฐัและเอกชนทจีะนํามาใชใ้นการศกึษา 

 3.3 วธิกีารประเมนิผล 

                ถามตอบขอ้มลูระบบการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

                การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทมี 

 4.2 วธิกีารสอน 

               กาํหนดประเดน็ปญัหาใหน้ักศกึษารวมกลุ่มตอบปญัหา  

 4.3 วธิกีารประเมนิผล 

              วดัผลจากการแกป้ระเดน็ปญัหาทีกาํหนดให้ 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตีอ้งพฒันา 

                สบืคน้ขอ้มลูเกยีวกบัสถติติ่างๆทางเศรษฐกจิ จากสอืสารสนเทศ เชน่ อนิเตอรเ์น็ต 

 5.2 วธิกีารสอน 

                แนะนําขอ้มลูทางสถติทิน่ีาสนใจจากสอื เวบ็ไซดต์่างๆทน่ีาสนใจ เชน่ นิตยสาร หนงัสอืพมิพ์ อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

 5.3 วธิกีารประเมนิผล 

                 ถามตอบขอ้มลูทนํีามาใชป้ระกอบการเรยีน 

 

 

หมวดท ี5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดาห์ท ี หวัขอ้ / รายละเอยีด จํานวน 

ชวัโมง 

กจิกรรมการเรยีน การสอน สอื

ทใีช ้(ถา้ม)ี 

ผูส้อน 

1 

 

รปูแบบการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ๒ ชวัโมง  หนงัสอืเรยีน อาจารย์ประจําวชิา 

1 

 

ววิฒันาการในการจดัการทพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง หนงัสอืเรยีน  

 

  สปัดาห์ท ี

หวัขอ้ / รายละเอยีด จํานวน 

ชวัโมง 

กจิกรรมการเรยีน การสอน สอื

ทใีช ้(ถา้ม)ี 

ผูส้อน 
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       ๒ นโยบายการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง อธบิาย ถามตอบในระหว่าง  

๒ 

 

การจดัองคก์ารทรพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง อธบิาย ตอบปญัหา  

๓ 

 

การวางแผนทรพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง อธบิาย ยกตวัอย่างแผนต่างๆ  

๓ 

 

การกําหนดงาน การวเิคราะห์งาน ๒  ชวัโมง อธบิาย ทํางานทา้ยชวัโมง  

๔ 

 

การสรรหา ๒  ชวัโมง อธบิาย ถามตอบปญัหา 

ยกตวัอย่างประกอบ 

 

๔ 

 

สรปุ ทบทวน ๒  ชวัโมง สรปุทบทวนเนือหาทเีรยีนมา

ตงัแต่ชวัโมงแรก 

 

๕ 

 

สอบกลางภาค ๓  ชวัโมง   

๖ 

 

การคดัเลอืก ๒  ชวัโมง อธบิาย บรรยาย ยกตวัอย่าง

รปูแบบ การบรหิาร 

 

๖ 

 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง บรรยาย ถามตอบ  

๗ 

 

การประเมนิผลพนกังาน ๒  ชวัโมง บรรยาย ยกตวัอย่างรูปแบบ

การประเมนิผล 

 

๗ 

 

การเปลยีนแปลงตําแหน่ง ๒  ชวัโมง บรรยาย ถามตอบ ทํางานทา้ย

ชวัโมง 

 

๘ 

 

การธํารงรกัษา ๒  ชวัโมง บรรยาย นําเสนอรายงานหน้า

ชนัเรยีน 

 

๘ 

 

การรวมพลงัทรพัยากรมนุษย์ ๒  ชวัโมง บรรยาย นําเสนอรายงานหน้า

ชนัเรยีน 

 

๙ 

 

สรปุ ทบทวน ๒  ชวัโมง ถามตอบ ขอ้สงสยั แนะนํา

แนวขอ้สอบ 
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2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

ท ี ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สปัดาห์ท ี

ประเมนิ 

สดัสว่นของ 

การประเมนิผล 

1  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

สปัดาห์ท ี๕ 

สปัดาห์ท ี๑๐           

๓๐% 

๕๐% 

2  วเิคราะห์กรณีศกึษา คน้ควา้ การนําเสนอ

รายงาน 

การทํางานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรปุบทความ 

การสง่งานตามทมีอบหมาย 

สปัดาห์ท ี๓ 

สปัดาห์ท ี๙ 

สปัดาห์ท ี๙ 

สปัดาห์ท๖ี 

สปัดาห์ท ี๗ 

๑๐ % 

3  การเขา้ชนัเรยีน 

การมสี่วนรว่ม อภปิราย เสนอความคดิเหน็

ในชนัเรยีน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

๑๐% 

 

วธิวีดัผลประจําภาคการศกึษา    วธิปีระเมนิผล 

สอบกลางภาค                ๓๐ %  เกรด ชว่งคะแนน เกรด ชว่งคะแนน 

สอบปลายภาค                ๕๐ %  A 80 – 100 C 60 - 64 

คะแนนเกบ็                ๒๐ %  B+ 75 – 79 D+ 55 - 59 

รวม 100 %  B 70 – 74 D 50 – 54 

    C+ 65 - 79 F 0 - 49 

    เกรด ชว่งคะแนน เกรด ชว่งคะแนน 

    S  U  

 

 

หมวดท ี6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลกั 

      การการจดัการทรพัยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศส์ารศร ี

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั 

      ขอ้มลูการจดัการทรพัยากรมนุษย์ในองค์การรฐัและเอกชน 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา 

     ศกึษาเวป็ไซดท์น่ีาสนใจ
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หมวดท ี7  การประเมนิและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

 การจดัทํารายงาน การทํางานเป็นกลุ่ม  การรายงานหน้าชนั การทดสอบย่อย การสอบ 

 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

    ประเมินการเรียนการสอน โดยสาํนักพฒันาวิชาการ 

 

 

3. การปรบัปรงุการสอน 

    พจิารณาจากผลการประเมนิการเรยีนการสอน ปรบัหวัขอ้และรายงานกลุ่มเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา 

     การสอบและการทดสอบย่อย การรายงานและการทํางานกลุ่ม 

 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา 

     นําผลการประเมนิการเรยีนการสอน ผลสอบและการเปลยีนแปลงขอ้มลูการเรยีนการสอนของคณะกรรมการวดัผล

ประเมนิผลของมหาวทิยาลยั 

 

 

 


