
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชือสถาบันอดุมศึกษา                   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา             กาํแพงแสน  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โครงการจดัตงัสายวิชาสังคมศาสตร์ 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1.  รหัสและชือรายวชิา        

      01458371 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์( Human Resource Management) 

2. จํานวนหน่วยกติ   (จํานวนชัวโมงบรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง ต่อสัปดาห์) 

     3 (3-0- ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

     วิชาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

    อ.ดร.สุรางค์  ณรงคศ์กัดิสกุล  

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

     ภาคเรียนที  2/2556  ทุกชนัปี 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   

      ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Scope and Theories of Public Administration) 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

8. สถานทีเรียน   

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   

9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

    วนัที  1 พฤศจิกายน 25  

หมวดที 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     1.1 เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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     1.2 เพือสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการวิเคราะห์ประเด็นหรือสถานการณ์เเกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์รวมถึง

การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานต่อไป 

     1.3 เพือใหมี้เจตคติทีดีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

   - 

หมวดที 3   ลักษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวิชา  

จุดกาํเนิดของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ความแตกต่างระหวา่งการบริหารงานบุคคล และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

หน้าทีของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์สหภาพแรงงาน และการจดัการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ 

ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง ไม่มี ไม่มี  ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      จาํนวน  3 ชวัโมงต่อสัปดาห์  

   

หมวดที 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตยสุ์จริต  

1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

1.1.3 เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

1.1.5 มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสําคญัของงาน

ได ้

1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

             1.2  วิธีการสอน 

1.1.1 รายงานกลุ่ม/เดียวเพือใหนิ้สิตแต่ละคนมีความรับผิดชอบ แบ่งเวลา รู้จกัวิธีคน้ควา้หาขอ้มูลทีนอกเหนือจากตํารา  

1.1.2 การสอบทีซือสัตย ์ไม่กระทาํทุจริตในการสอบ 
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1.1.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในขณะทีสอน 

   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.1.1 ประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงานตามกาํหนด 

1.1.2 ประเมินจากความซือสัตยใ์นการสอบ  

1.1.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไดร้ับมอบหมาย      

2. ความรู้ 

 2.1  ความรู้ทีต้องได้รับ 

1.1.1 ความรู้เกียวกบัแนวคิดและทฤษฎีพืนฐานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

1.1.2 สามารถเลือกใชค้วามรู้ทีไดร้ับจากแนวคิด ทฤษฎีทางการบริการทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกต์ใชใ้นภาครัฐไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

  2.2  วิธีการสอน 

1.1.1  การบรรยาย 

1.1.2 การทํากิจกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

1.1.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

1.1.4 การพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น 

1.1.5 การนําเสนอรายงาน/การศึกษาคน้ควา้ 

1.1.6 การวิเคราะห์ประเดน็ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาวิชาทีเรียน 

 2.3  วิธีการประเมินผล 

1.1.1  สอบกลางภาค 

1.1.2 สอบปลายภาค 

1.1.3 การประเมินจากรายงาน/ การศึกษาคน้ควา้ และงานทีมอบหมายให้อ่านและวิเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 

              3.1  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

1.1.1 คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

1.1.2 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ในภาครัฐ 

1.1.3 วิเคราะห์ ตีความ สรุปประเดน็ ตามหลกัวิชาการ 

 3.2  วิธีการสอน 

1.1.1 การบรรยาย 

1.1.2 การทํากิจกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

1.1.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

1.1.4 การพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น 

1.1.5 การวิเคราะห์ประเดน็ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาวิชาทีเรียน 

 3.3  วิธีการประเมินผล 

1.1.1  การสอบดว้ยขอ้สอบเชิงวิเคราะห์ (ปลายเปิด) 

1.1.2 ประเมินจากการวิเคราะห์ประเด็นทีเกียวขอ้งกบัเนือหาวิชาทีเรียน 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

               4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ทีในฐานะผูน้าํหรือสมาชิกของกลุ่ม     

                           4.1.2 สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 

                           4.1.3 มีมนุษยสมัพนัธ์ทีดี 

 4.2  วิธีการสอน 

               4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มและงานทีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

        4.2.2 สอดแทรกเรืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์  

4.3  วิธีการประเมินผล 

                           4.3.1 การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่ม 

                          4.3.2 ประเมินโดยอาจารยแ์ละเพือนร่วมชนั 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

               5.1.1  สามารถใช้ภาษาเพือการสือสารในการเรียน และนําเสนอรายงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทงัการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน 

         5.1.2  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

      เพือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง นําเสนอ และสือสาร 

5.2  วิธีการสอน 

                        5.2.1 จดัการเรียนการสอนใหนิ้สิตฝึกทกัษะการสือสารทงัการพดู การฟัง การเขียน ในระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน  

                         5.2.2 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารหลากหลายและ

เหมาะสม เช่น นาํมาใช้ในการนาํเสนอ 

 5.3  วิธีการประเมินผล 

                          5.3.1 ทกัษะ การพูดในการนาํเสนอผลงาน                  

                          5.3.2 ทกัษะการเขียนรายงาน 

                          5.3.3 ทกัษะในการอภิปรายผลงานเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.  แผนการสอน 

      ระบตุามตารางด้านล่าง จาํนวนชัวโมงการสอนต้องสอดคล้องกับจาํนวนหน่วยกิต เช่น วิชาบรรยาย  หน่วยกิต หมายถึงเรียน

บรรยาย  ชัวโมง ไม่รวมเวลาทีใช้ในการสอบ 
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สัปดาห์

ที 

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         และ

สือทีใช้ 

ผู้สอน 

1 - บทนาํ 

- จุดกาํเนิดของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

- ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคล 

และการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 - อธิบายสังเขปรายวิชา 

- มอบหมายงาน /แบ่งกลุ่มจดัทาํรายงาน 

- บรรยาย 

อ.ดร.สุรางค ์ 

ณรงค์ศกัดิสกลุ 

2 แนวคิดเกยีวกบั Competency  - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเดน็สําคญั 

” 

3 หน้าทีของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

(1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
 - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

4 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์  - บรรยาย 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกนั 

” 

5 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์

(ต่อ) 
 - บรรยาย 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกนั 

” 

6 การบริหารค่าตอบแทน  - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

7 สอบกลางภาค    

8 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

9 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(ต่อ)  - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

10 การประเมินผลการปฏิบติังาน  - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

11 การเสริมสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังาน  - บรรยาย 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกนั 

” 

12 การเสริมสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังาน (ต่อ)  - บรรยาย 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา และอภิปรายร่วมกนั 

” 

13 แรงงานสัมพนัธ์  - บรรยาย 

- อภิปรายและสรุปตามประเด็นสําคัญ 

” 

14 สรุป และนาํเสนอรายงาน  นาํเสนอรายงาน  

15 สอบปลายภาค    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้           (แสดง

หัวข้อย่อยของผลการเรียนรู้) 

วิธีการประเมินผลนิสิต สัปดาห์ทีประเมิน สัดส่วนของ

คะแนนการ

ประเมิน 
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1.3.2 

 . . -2.1.3 

  3.1.1-3.1.3 

สอบกลางภาค 7 30 

1.3.2  

2.1.1-2.1.3 

 3.1.1-3.1.3      

สอบปลายภาค 5 40 

1.3.1, 1.3.3 

4.1.2, 5.1.3 

ประเมินจากรายงาน/การนําเสนอผลงาน/ 

 

 2  

1.1.2, 1.1.3 การมีส่วนร่วมในชนัเรียน ทุกสัปดาห์ 10 

หมวดที 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ชชูัย  สมิทธิไกร. . การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบติังานของ 

บคุลากร. กรุงเทพฯ : สํานักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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หมวดที 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1) แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  

2) การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีนในหอ้งเรียน  

3) การสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีนเมอืใหซ้กัถาม      

2. การประเมินการสอนอืน ๆ 

1) ผลการสอบ 

2) การประเมนิจากรายงานและการนําเสนอรายงาน   

3.  การปรับปรุงการสอน 

1) สอบถามความตอ้งการในเรืองการเรียนการสอนจากนิสติแลว้วเิคราะหป์รบัปรุงตามความเหมาะสม  

2) ปรบัปรงุเนือหาใหก้ระชบัมากขึนเช่น ปรบัเปลยีน เนือหา การประเมนิผล       

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนิสิตในรายวิชา 

1)  มกีารกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอย่างชดัเจน  

2) พจิารณาจากผลการเรียนของนิสติ แลว้นาํมาปรบัปรุงการประเมนิผลการเรียนรูข้องนิสติในการสอนครงัต่อไป 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

    นาํผลการประเมนิจากนิสติมาใชป้รบัปรงุรายวชิา  

 


