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ค าน า  
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา 
3622401 เป็นการจัดท ารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต  ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี 
ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปล่ียนแปลง 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ท่ีเน้นท้ังการเรียนการสอนท่ีเป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรี ยนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา          
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเองเพิ่มเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 
 
 
                              

   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
               พฤศจิกายน 2559 
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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 

2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง 
3(3-0-6) หน่วยกิต 
 

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
 หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา................................................. 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.นิตยา  ทวีชพี 
 อาจารย์ผู้สอน (1) ดร.นิตยา  ทวีชีพ 
   (2) ดร.วันสุดา  พันธ์ไทย 

  (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร 
  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์  พิพัฒน์รังสรรค์ 
  (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  กีรติวินิจกุล 
  (6) อาจารย์กาหลง  กล่ินจันทร์ 

  (7) อาจารย์ภคพร  กระจาดทอง  
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี .......... / ช้ันปีท่ี ............... 
 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  

ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ีจัดท า 17 สิงหาคม 2557 
วันท่ีปรับปุรงครั้งล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2559 
 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง สามารถก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีพบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล 

1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ต ารา 

บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จ าก
ประสบการณ์งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อื่น  ๆเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสถานการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อม 
ณ ปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงท้ังในภาครัฐและเอกชน 

2.3 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอและวิธีการสอนให้เนื้อหามีความทันสมัย มีการจัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ 
การจัดการการเปล่ียนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

Concepts, theories, definitions, trends of human resource management; policy and 
planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and 
training; compensation and welfare; performance evaluation; preserving human resource; 
labor relation; change management; performance management; competency 
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development; cultural development; human resource management information systems; 
moral and Ethic.  
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบ
เรียนท่ีไม่สามารถท าการ
สอนได้ หรือตามท่ีผู้เรียน
ร้องขอ เพื่อทบทวนความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง

ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ 

1.1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน  

1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและ
สังคม  

1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความส าคัญทางธุรกิจ 
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

1.2 วิธีการสอน 
1.2.1 ก าหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการ

มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจ า 
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1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าช้ันเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา     
การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ 
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจน

เป็นนิสัย และการสร้างต้นแบบท่ีดี 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร 

1.3.2 ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน 
 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย

พัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมส่ิงต่อไปนี้ 
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ  
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับบริหารธุรกิจ  
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้าน

การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ 

2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศและสังคมโลก  

2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และ

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดท า 
2.3.2 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อ

จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาท่ีศึกษา ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล 
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เข้าใจท่ีมา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมท้ังแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า 
ดังนั้น นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้ 

3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง 
เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ  

3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปอย่างเหมาะสม  

3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ  ท าให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ  

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาต้ังแต่ในระดับท่ีง่ายไปจนถึงระดับความ

ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา  
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จ าแนกข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง  

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบ

ค าถาม 
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดท าข้อสอบ เพื่อใช้

วัดทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ท่ีได้เรียนมา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนท่ีไม่รู้จักมาก่อน 

ดังนั้นในเรื่องของความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น 
อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้  

4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไข
ปัญหาของทีม  

4.1.3 มีความรับผิดชอบในการท างานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ  
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4.2 วิธีการสอน 
4.2.1 การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ท าเป็นงานกลุ่ม การท างานท่ีต้อง

ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าช้ันเรียน 
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ท่ีก าหนด 
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างท่ีท างานร่วมกัน 
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นต่ าดังนี้ 
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน  
5.1.2 สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่

เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น  
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการด าเนินงาน

ของธุรกิจ  
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วน าเสนอการแก้ไขปัญหา  

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอต่อช้ันเรียนท้ังจากเพื่อนร่วมช้ันและคณาจารย์
ผู้สอนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

10 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา 
บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
-ความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
-บทบาทและขอบเขตงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-แนวคิดการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. แนะน าวิธีการเรียนการสอน 

และรายละเอียดของรายวิชา 
จุดประสงค์และวัตถุประสงค์ 
แผนการสอนและเกณฑ์การ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ
เรียน 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกับผู้สอน 

3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 

2-3 บทท่ี 2 แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันและอนาคต 
-การประเมินผลความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-การจัดการความรู้ในงาน
ทรัพยากรมนุษย ์
-HRM ภายใต้องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้
-ทุนมนุษย์สินทรัพย์ท่ีทรงคุณค่า 
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้าง
องค์กร มีชีวิต น าองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน 
    ช้ันเรียน 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 

4-5 บทท่ี 3 นโยบายและการวางแผน 
-การวางแผน 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

-นโยบายการวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์
-กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ 
-กลยุทธ์ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
องค์การและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์
-ปัจจัยความส าเร็จในการจัดท า
แผนทรัพยากรมนุษย์ 
-การพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องค์กร 

2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
     ซักถามและแลกเปล่ียน 
     ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

6-7 บทท่ี 4 การออกแบบและการ
วิเคราะห์งาน 
-ความหมายของการวิเคราะห์
งาน 
-ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะห์งานท่ีส าคัญ 
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 
-วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
งาน 
-กระบวนการในการวิเคราะห์
งาน 
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงาน 
-การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน 
-ปัจจัยท่ีช่วยในการวิเคราะห์งาน 
-ก าหนดงานท่ีมีลักษณะเป็น
ระบบ 
-ตัวอย่างค าอธิบายลักษณะงาน 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 

8-9 บทท่ี 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
-ความหมายการสรรหาบุคลากร 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 
-ข้อควรค านึงในการก าหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร 
-วิธีการด าเนินการสรรหา
บุคลากร 
-กระบวนการท่ีควรน ามา
พิจารณาในการสรรหา 
-ข้อก าหนดท่ีควรน ามาพิจารณา
ในการสรรหา 
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก 
-ล าดับและขั้นตอนในการ
คัดเลือก 
-วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าท างาน 
-เกณฑ์ในการคัดเลือก 
-การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม 
-ประเภทของการฝึกอบรม 
-กรณีศึกษา:ข้อคิดของการ
บริหาร “คน” จาก CPF 
-กรณีศึกษา: กลยุทธ์การสรรหา
ในโลกยุคใหม่ 

2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

10-11 บทท่ี 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-ประเภทของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

-ตัวอย่างแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

12-13 บทท่ี 7 การบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ ์
-ความหมายและความส าคัญของ
การบริหารค่าตอบแทน 
-แนวคิดทฤษฎีการจ่าย
ค่าตอบแทน 
-หลักในการก าหนดอัตราค่าจ้าง
และเงินเดือน 
-ข้อควรพิจารณาในการก าหนด
ค่าตอบแทน 
-แรงงานสัมพันธ ์
-การธ ารงรักษา 
-หลักการธ ารงรักษาพนักงาน 
-ความส าคัญของการธ ารงรักษา 
-ประโยชน์ของการธ ารงรกัษา 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 

14-15 บทท่ี 8  การพัฒนาสมรรถนะ 
วัฒนธรรม และจริยธรรม 
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
-การพัฒนาการองค์การให้
ทันสมัย 
-การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
-บทบาทของผู้ประกอบการ 
-บทบาทใหม่ของคน HR 
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
-หลักบรรษัทภิบาล 
-ความรับผิดชอบสังคม 

6 กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 
2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ซักถามและแลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน 
3. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
สื่อที่ใช ้
1. ต าราวิชาการการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์
2. PowerPoint 

(1) (2) (3) 
(4) (5) (6) 

(7) 

16 สอบปลายภาค    
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

3622401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

14 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
1. การมีส่วนร่วมใน
การเรียน 

1.1.2, 1.1.3, 
2.1.1, 2.1.2 

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนกัศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการเข้าช้ันเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
ค าถาม 
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในระหว่างท่ีท างานร่วมกัน 
5. ประเมินจากคุณลักษณะท่ีก าหนด
โดยเพื่อนร่วมช้ันเรียน อาจารย์ และ
ชุมชน 

1-15 
 

15% 

2. โครงการ/
กิจกรรม/งานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

1.1.2, 1.1.3, 
2.1.1, 2.1.2, 
3.1.3, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 
5.1.2, 5.1.3 

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนกัศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
2. ประเมินจากการส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
4. ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษา
จัดท า 
5. ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ในช้ันเรียน 
6. ประเมินจากการฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แบบอภิปรายกลุ่ม 
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

1-15 
 

25% 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
8. ประเมินจากแบบฝึกหัด/
กรณีศึกษา 
9. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน 

3. สอบกลางภาค 
 

2.1.1, 2.1.2,  
3.1.3 

1. ประเมินจากการสอบกลางภาค
เรียน โดยใช้ข้อสอบปรนัย 

8 
 

20% 
 

4. สอบปลายภาค 
 

2.1.1, 2.1.2,  
3.1.3 

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
 

16 40% 
 

  
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและต าราหลัก 

1.1 พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2557). ต าราเรียน รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: 
โครงการสวนดุสิต กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

2.1  ประเวศ มหารัตน์สกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: 
ปัญญาชน. 
 2.2  พยัต วุฒิรงค์. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

2.3  โสภณ ภูเก้าล้วน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อีเทอร์นิต้ีไอเดีย. 
2.4  วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ.์ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า     
 3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. 
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อิโดไชน่า. 

3.2 ช านาญ ปิยวนิชพงษ์ และคณะ. (2552). กรอบความคิดส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์. 
กรุงเทพฯ: พียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า. 

3.3 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2541). การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

3.4 นงนุช วงษ์สุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย. 
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3.5 พยอม วงศ์สารศรี. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

3.6 วิเชียร วิทยอุดม. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ์. 

3.7 ศิริพงษ์ เศาภายน. (2553). การบริหารทรัพยามนุษย์. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์. 
3.8  McGuire, D. and K. M. Jorgensen. (2011). Human Resource Development: Theory 

and Practice. London: SAGE Publications.  
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการสอน  เพื่อก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ 
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

-  ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ . 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
    -  ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

การแต่งต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ  การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อก าหนดการ
วัดและประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 


