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ค าน า 
 

รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) รหัสวิชา 
3622401 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฏี 
ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

รายละเอียดรายวิชานี้ เป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้
ในอนาคตได ้

 
                                                                              หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

                  25 กรกฎาคม 2561 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
                                          (ภาษาอังกฤษ)  Human Resource Management 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3(3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาถ ทนันชัย 
    อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนงค์นาถ ทนันชัย 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาท่ี 1-2561 ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

25 กรกฎาคม 2561 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล  
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1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การ  
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสาร ตารา 

บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จากประสบการณ์
งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสถานการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อม ณ 
ปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการศึกษาดูงานจริง
ทั้งในภาครัฐและเอกชน  

2.3 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอและวิธีการสอนให้เนื้อหามีความทันสมัย  มีการจัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 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 
development; cultural development; human resource management information systems; 
moral and Ethic. 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

75 ชั่วโมงต่อต่อภาค
การศึกษา 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาได้ตลอดเวลา ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ และโซเชียลมีเดีย 
Facebook Group: SD-Personality (inbox) หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในเวลา 09.00-
16.00 น. ที่ 0 2244 5720 หรือที่อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 ในมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้  

1.1.2 มีจิตส านึกท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.1.4 มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน 
   1.2 วิธีการสอน  
 1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ  

1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา  

1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ 
 1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร  
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม  
  1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน 
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2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ 
2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ 

รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
   2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 
    2.2 วิธีการสอน 
         2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
         2.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่พบในชีวิตประจ าวัน หรือจากสื่อต่างๆ อันเกิดจากปัญหาทางด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยน าทฤษฎีไปวิเคราะห์เพ่ือหาเหตุ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา 
          2.2.3 ฝึกการน าเสนอด้วยการใช้ความสามารถทางภาษาไปบูรณาการกับการน าเสนองานด้วยลาย
ลักษณ์อักษร คือการเขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การน าเสนองานผ่านวาจา และสื่อประสม 
 2.2.4 ใช้สื่ อวีดิ โอ สื่อภาพยนตร์ มาใช้ ในการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และเข้าใจเนื้อหารายวิชามากข้ึน 
       2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 การทดสอบจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน  
2.3.2 การประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21  

3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน     
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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 3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 แนะน าแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 
และการน ามาปรับใช้ในชีวิตของตน 
    3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม  
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย  
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพ่ือใช้วัดทักษะ

ทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการกระท าของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.3 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ

มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
  4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์

ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
    4.2 วิธีการสอน         
    4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อ่ืนในชั้นเรียน 
 4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มท างานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพ่ือให้นักศึกษา
ท างานได้กับผู้อ่ืน 
 4.2.3 การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ท า เป็นงานกลุ่ม  การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

4.3 วิธีการประเมินผล        
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ท่ีตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนด  
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4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน  
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
และตัดสินใจในการด าเนินชีวิต 
   5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 

5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 แนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมลูและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี 

5.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วน าเสนอการแก้ไขปัญหา 

5.3 วิธีการประเมินผล 
 5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพ่ือนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

5.3.2 ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.3 ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1. แผนระยะยาว 
 

สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

1 แนะนารายวิชา  
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับ  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
-ความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
-บทบาทและขอบเขตงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
-แนวคิดการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  

3 แ น ะ น า ร า ย วิ ช า  แ ส ด ง เอ ก ส า ร
ประกอบการสอน 
กิจกรรมละลายพฤติกรรม นศ. แนะน า
ตนเองรายบุคคล 
งานมอบหมาย 
1. จัดท าแฟ้มสะสมผลงานตามรูปแบบที่
ก าหนด (Portfolio) 
2. ตอบค าถามท้ายบทที่ 1 
Learning Outcome 
ผู้เรียนมีน าความรู้ที่เกี่ยวกับการการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ไปใช้ในการ
ก าหนดทิศทางของตนเองต่อการเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

Portfolio รายบุคคล 
 

งานของ
นักศึกษา 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

2-3 บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันและอนาคต  
-การประเมินผลความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
-การจัดการความรู้ในงาน
ทรัพยากรมนุษย์  
-HRM ภายใต้องค์กรแห่งการ
เรียนรู้  
-ทุนมนุษย์สินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า 
  
Learning Outcome 
วางแผนการบ ารุงรักษาพนักงาน
ในองค์การได้ สามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษา สืบค้นแหล่งข้อมูล
ระบุแหล่งอ้างอิงได้ 
 

6 กิจกรรมในชั้นเรียน 
1. กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ สร้างองค์กร มีชีวิต  
น าองค์กรสู่ความยั่งยืน 
2. กรณีศึกษาการพัฒนาบุคคลในองค์กร
ระดับประเทศ 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

แผนการบ ารุงรักษา 
ดูแลพนักงานใน
องค์กร 
 
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
สืบค้นแหล่งข้อมูล
ระบุแหล่งอ้างอิงได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

4-5 บทที่ 3 นโยบายและการ
วางแผน  
-การวางแผน นโยบายการ
วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์  
-กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์  
-กลยุทธ์ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
องค์การและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์  
-ปัจจัยความส าเร็จในการจัดทา
แผนทรัพยากรมนุษย์  
-การพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องค์กร 
Learning Outcome 
วิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร
ได้ 

6 น าเสนองานกลุ่ม 
วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการ ปัจจัย
ความส าเร็จในการจัดทาแผนทรัพยากร
มนุษย ์
 
วิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

ก าหนดสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะ
รองส าหรับพนักงาน
ในยุคใหม่ แบ่งตาม
ประเภทของธุรกิจที่
ผู้เรียนสนใจ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

6-7 บทที่ 4 การออกแบบและการ
วิเคราะห์งาน  
-ความหมายของการวิเคราะห์งาน  
-ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะห์งานทีส่ าคัญ  
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  
-วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
งาน  
-กระบวนการในการวิเคราะห์งาน  
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งาน  
-การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน  
-ปัจจัยทีช่่วยในการวิเคราะห์งาน  
-ก าหนดงานที่มีลักษณะเป็นระบบ  
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถคิดออกแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรได้ 

6 วิเคราะห์การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคล 
 
กรณีศึกษาการจัดท า Portfolio ออนไลน์ 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

ออกแบบแบบ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานได้ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

8-9 บทที ่5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  
-ความหมายการสรรหาบุคลากร  
-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการสรรหาบุคลากร  
-ข้อควรค านึงในการก าหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร  
-วิธีการดาเนินการสรรหาบุคลากร  
-กระบวนการที่ควรน ามาพิจารณา
ในการสรรหา  
-ข้อก าหนดที่ควรน ามาพจิารณาใน
การสรรหา  
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก  
-ล าดับและขั้นตอนในการคัดเลอืก 
วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าท างาน  
เกณฑ์ในการคัดเลือก  
Learning Outcome 
รู้ขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานได้ 

6 กิจกรรมในชั้นเรียน 
บทบาทสมมติเรื่องการคัดเลือกพนักงาน 
การสอบสัมภาษณ์ และการจัดท าเอกสาร
เพ่ือเข้าสัมภาษณ์งาน 
 
ท าประกาศในการรับสมัครพนักงานใน
แบบ infographic 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

จัดรูปแบบสถานที่ 
แผนผังในการจัด
สอบ และการ
สัมภาษณ์ 
 
ประกาศการรับ
สมัครพนักงาน 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

10-11 บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
-วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
-ประเภทของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
-ตัวอย่างแบบประเมินผลการ  
ปฏิบัติงาน 
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปเขียนแผนในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

6 วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร 
 
 
 
 
สัมภาษณ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตเกี่ยวกับการประเมินผลงานของ
บุคลากร 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

สรุปความรู้ที่ได้รับ
จากวิทยากรได้ 
จัดท าเป็นแผนที่
ความคิดเผยแพร่ใน
สื่อออนไลน์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

12-13 บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์  
-ความหมายและความส าคัญของ 
การบริหารค่าตอบแทน  
-แนวคิดทฤษฎีการจ่าย
ค่าตอบแทน หลักในการก าหนด
อัตราค่าจ้างและเงินเดือน  
-ข้อควรพิจารณาในการก าหนด
ค่าตอบแทน  
-แรงงานสัมพันธ์ การธ ารงรักษา  
-หลักการธ ารงรักษาพนักงาน  
-ความส าคัญของการธารงรักษา  
-ประโยชน์ของการธ ารงรักษา  
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถเขียน Job 
Description และสามารถ
วิเคราะห์อัตราเงินเดือนเบื้องต้น
ได้ 

6 นักศึกษาร่วมกันคิด วิเคราะห์ออกแบบ
งาน รายละเอียดงาน รูปแบบการท างาน 
จั ด ส่ วน งาน และอ งค์ ป ระกอบ ของ
บุคลากรฝ่ ายต่ างๆ ในองค์การ และ
ก าหนดค่าจ้าง การจ่ายเงินค่าตอบแทน
ให้กับบุคลากร 
 
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการฝึกอบรม
พัฒนางานให้กับพนักงาน พร้อมก าหนด
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

Job Description 
แผนงบประมาณใน
การจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานในองค์การ 
 
 
 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 1 โครงการ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่ง
เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ผลงาน ประเมิน
การเรียนรู ้

14-15 บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ 
วัฒนธรรม และจริยธรรม  
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  
-การพัฒนาการองค์การให้
ทันสมัย  
-การสร้างวัฒนธรรมองค์การ  
-บทบาทของผู้ประกอบการ  
-บทบาทใหม่ของคน HR  
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  
-หลักบรรษัทภิบาล  
-ความรับผิดชอบสังคม  
Learning Outcome 
ผู้เรียนสามารถก าหนดแนวทาง
ร่วมระหว่างผู้ประกอบการ และ
พนักงานในองค์การได้ 

6 กิ จ ก รรมคน ท างาน กั บ งาน ที่ ยั่ งยื น 
บทบาทของผู้ประกอบการต่อพนักงาน 
และบทบาทของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
 
 
 
น าเสนอโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคม 
 
 

เอกสารประกอบการ
เรี ยน วิช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ์
สื่อออนไลน์ 

สรุปลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ดี 
และพนักงานที่ดี ที่
พึงปฏิบัติร่วมกันใน
การพัฒนาองค์การ 
 
ข้อดี ข้อเสีย ข้อสรุป
ที่ได้จากกิจกรมเพ่ือ
สังคม 

 

16 สอบปลายภาค      



มคอ. 3 

 18 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 
 

1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 
2.1.2  

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
การแต่งกาย 

สัปดาห์ที่ 1-15 5% 

2 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  

ผลการปฏิบัติรายบุคคล 
ผลการปฏิบัติรายกลุ่ม 
ทดสอบ 

สัปดาห์ที่ 1-15 20% 
 

3 2.1.1, 2.1.2, 3.1.3 ผลจากกิจกรรมกลุ่ม 
ทดสอบ 
สอบปลายภาค 

สัปดาห์ที่ 1-15 
 

สัปดาห์ที่ 16 

 20% 
 

30% 
4 2.1.1, 2.1.2, 3.1.3  การมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กลุ่ม 
ผลจากการแฟ้มสะสม
ผลงาน 

สัปดาห์ที่ 1-15 15% 

5 1.1.2, 3.1.1, 3.1.2,  
4.1.1, 4.1.3, 5.1.2, 
5.1.3 

การบริหารงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม 
การประสานงาน 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
น าเสนอผลงาน 

สัปดาห์ที่ 1-15 10% 

รวมทั้งสิ้น 100% 

 
 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2557). ต าราเรียนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร:  โครงการ 

สวนดุสิต กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ประเวศ มหารัตน์สกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน.  
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พยัต วุฒิรงค.์ (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

โสภณ ภูเก้าล้วน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อีเทอร์นิตี้ไอเดีย.  
วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2559). มารยาทสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: 

ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มสด. 
อนงค์นาถ ทนันชัย. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development). กรุงเทพมหานคร :  
      บริษัท โอ. เอส.  พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ ากัด. 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพ่ือก ากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ  
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  

3. การปรับปรุงการสอน  
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  

-ปรับกลยุทธ์การสอน และการบูรณาการความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตาม
ข้อก าหนดการวัดและประเมินผลประจ ารายวิชา  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 


