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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา POS ๒๒๐๙ รายวิชา  การบรหิารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย  การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา       POS ๒๒๑๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การบรหิารและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Human Resource Management and Development  

๒. จ านวนหน่วยกติ    ๓ หน่วยกติ ๓(๓-๐-๖)      

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร               หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   บงัคับ 

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา           ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ  
๔.๒  อาจารย์ผูส้อน                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ  
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  ๑๓๒/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี  /มือถอื  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙  
                E–Mail:  
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่        ๒ / ๒๕๖๓   ช้ันปีที ่๑ หอ้ง๔ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ    ๕๐  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม.ี 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่มี. 
 
 
 
๙. สถานที่เรียน     มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๑  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
      ๑.๑ นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑.๒ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกรอบแนวคิดและความส าคัญทางการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้  
  ๑.๓ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการอธิบายและการวิเคราะห์ประเด็นทางการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้  ความเข้าใจ ในด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไป
ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพืน้ฐานการเรียนในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
    POS๒๒๐๙  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    ๓(๓-๐-๖) 
  Human Resource Management and Development 
  แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ การเรียนรู้กับการฝึกอบรม เคร่ืองชว่ยในการฝึกอบรมการจัดการและการ
บริหารงานฝึกอบรม การก าหนดความต้องการในการฝึกอบรม การจัดท าโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม 
ประเภทการฝึกอบรมการประเมินผลการฝึกอบรม 
       Guidelines for development of personnel in the organization learning and training, training aids,  management and 
administration of the training needs, projects and training courses, training methods, type of training, and evaluation. 
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๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายไมน่อ้ยกว่า 
 ๔๕ ชั่วโมง 

ตอ่ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของ 

นักศกึษาเฉพาะราย 

 
ไมม่กีารฝกึปฏิบัตงิานภาคสนาม 

ตามความตอ้งการ 
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง .. ช้ัน ... อาคาร .. คณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
           ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มอืถือ  ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   dr_chomchai@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line). ID LINE :  
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)....... 
 
 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
      พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรมให้สามารถด าเนนิชีวติรว่มกับผูอ้ื่นในสงัคมอยา่งราบรื่น และเป็น

ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม และพฒันาผู้เรยีนให้มีความรับผดิชอบ ขยนั ซื่อสัตย์ มีวินยัในตนเอง และท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ ไม่เอา
เปรียบผู้รว่มงาน โดยผูส้อนจะพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจรยิธรรม เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมไปพรอ้มกับการศึกษาได้อย่างดี โดยมคีุณธรรมจรยิธรรม ดังนี้ 

 (๑)  มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีความมุง่มั่นในการท างานใหส้ าเร็จ 
  (๒)  มนี้ าใจ มีจติอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเหน็ใจผู้อืน่ 
 (๓)  มีความซือ่สตัย ์กตัญญู เที่ยงธรรม 
 (๔)  สุภาพ อ่อนน้อมถอ่มตน รูจ้ักกาลเทศะ ใจกวา้ง รับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่ 
 (๕)  มีจติส านึกและตระหนักในคุณคา่ของการเป็นนักรัฐศาสตร ์
       (๖)     มีความรับผดิชอบต่อตนเอง/วิชาชีพ สงัคม รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย ์
 (๗)  เคารพและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคับขององคก์รและสงัคม 
๑.๒   วิธีการสอน  

                   (๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกีย่วกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางรัฐศาสตร ์
โดยสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการ   

 
      (๒) มอบหมายงาน ให้นกัศึกษาจัดท ากิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุง่เน้นใหน้ักศึกษาตระหนัก ถงึ 

ความซื่อสัตย์ ความมีวนิัย ความรับผดิชอบ โดยไม่ลอกเลียนแบบ 
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      (๓) อภิปรายกลุ่ม 
      (๔) ก าหนดใหน้ักศึกษาหาตัวอย่างหรอืกรณศีึกษาที่เก่ียวข้อง 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

                    (๑) พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ห้และตรงเวลา 
                    (๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
                    (๓) ประเมินผลการวเิคราะห์กรณศีึกษา 
                    (๔) ประเมนิผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
               (๑) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูแ้ละความเข้าใจในเนือ้หาวิชา 
                (๒) ผู้เรยีนตอ้งมีความรูห้ลักการทางทฤษฎีและรู้ขัน้ตอนและวธิีการปฏบิัติ 
               (๓) ผู้เรยีนมีความสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์วิเคราะห์อธิบายสังคมตามกรณีศึกษา 
               (๔) มีความรูใ้นแนวกว้างทีส่ามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับสภาพแวดล้อมด้านการเมือง 
                        การบรหิาร เศรษฐกจิ และสังคม 
               (๕)มีความสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ 
๒.๒   วิธีการสอน 

        (๑) การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสรมิกระบวนการคิด  
        (๒) บรรยายเพื่อใหน้ักศึกษาเข้าใจเนือ้หา และให้ท าแบบฝึกหัด   
        (๓) การสอนโดยใช้กระบวนการสืบค้น เนน้พฤติกรรม ให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
        (๔) ให้นสิิตแบ่งกลุ่มอภปิรายพรอ้มท ารายงานกลุม่  และการทดสอบยอ่ย                                                                                              
 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล  

                    (๑)  ดูพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเขา้ห้องเรียน และการถามตอบ 
                    (๒)  ประเมนิจากการน าเสนอผลงาน การพูดและบุคลิกภาพ 
                    (๓)  ประเมินจากการส่งงานตามทีส่ั่งครบ และการทดสอบยอ่ย  
                    (๔)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  
 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
       (๑) สามารถประยุกต์ใช ้ความรูภ้าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
       (๒)  สามารถพัฒนาทักษะการคิด เพื่อศึกษาเนือ้หาและวิเคราะห์ขอ้มลู  

                    (๓) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้และวิธีแสวงหาความรูอ้ย่างถูกต้อง   
 
๓.๒   วิธีการสอน 
        (๑)  บรรยาย อภิปราย กรณศีึกษารว่มกันในช้ันเรยีน 
        (๒)  ใช้กระบวนการกลุม่และรายบุคคลมอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นควา้ขอ้มูล  
    เพือ่แสวงหาความรูว้ิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้  
        (๓)  ฝึกปฏิบัติการน าเสนอรายงานกลุม่/บุคคล 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 
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(๑) วัดจากการท าแบบฝึกหดัท้ายบท  
(๒) ประเมินจากการวดัผลการศึกษาความรูท้ี่ได้จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห ์การอภิปรายกลุ่ม  
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
     (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนในการท างาน  
    (๒)  พัฒนาความเปน็ผูน้ า ผูต้ามและผู้รับผดิชอบในการท างานเปน็ทีม 

               (๓)  พัฒนาการเรยีนรูด้้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให ้  
๔.๒   วิธีการสอน 

 (๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง และท ารายงาน 
 (๒) จัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม            

       น าเสนอรายงาน 
  (๓) น าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
                      (๒) การมีสว่นรว่มในการในการน าเสนอ ด้วยสือ่เทคโนโลยี 

 (๓) ประเมินจากการที่น าเสนอรายงาน  และพฤติกรรมการท างานเป็นทมี 
 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     (๑)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ในการพดู การเขยีน การท ารายงาน และการน าเสนอ 
    (๒)  พัฒนาทักษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
    (๓)  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมลูทางอินเตอร์เนต็ 

               (๔)  ทักษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทาง Email   
                รวมทั้งทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) น าเสนอโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๒) จัดประสบการณ์ให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จากเว็บไซต ์สื่อสิง่พิมพ ์สื่อการ

      สอน  และท ารายงานจากแหล่งที่มาของข้อมลูที่นา่เชื่อถือ  
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
(๒)  ทักษะการเขยีนรายงาน 
(๓)  ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  ความสามารถในการใช้ทักษะและเทคนิคการวเิคราะหข์้อมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

๖. ด้านอื่นๆ      - ไม่มี 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา การประเมินผล เนื้อหา

และขอบเขต และแนวการศึกษา การ

พัฒนาบุคคลในองค์การ 

๓ อธิบายกระบวนการเรียน และ

ข้อตกลงตา่ง ๆ แนะน าการเรียนการ

สอน 

ผศ.ดร.จอมชัย เลศิอมรรัฐ 

๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์(ตอ่) 

๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๔ แนวคิดและหลักการในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๕ การเรียนรู้กับการฝึกอบรม ๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๖ การเรียนรู้กับการฝึกอบรม (ต่อ) 

๓ 

บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๗ เครื่องช่วย และเทคนิคในการฝึกอบรม ๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

๘ สอบกลางภาค    

๙ การจัดการฝกึอบรม 

 

 บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๐ การวเิคราะห์ความต้องการในการ

ฝึกอบรม 

๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๑ การจัดท าโครงการ 

 

๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๒ หลักสูตรฝึกอบรม ๓ บรรยาย ยกตัวอยา่งประกอบ 

อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรอื

หัวขอ้ท่ีผู้สอนก าหนด และ Discussion 

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๓ วธีิการฝึกอบรม ๓ นักศกึษาและอาจารย์ ลงพื้นท่ีชุมชน

โดยการมสี่วนร่วมในการวจิัยและการ

บริการวิชาการ โครงการการมีสว่น

ร่วมเพื่อสร้างจิตส านึกความเป็น

พลเมอืงในชุมชน 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๔ ประเภทการฝึกอบรม ๓ กจิกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน/์

ระบบ ZOOM 

-บรรยาย เกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีศึกษา และ

ท าแบบฝึกหัดท้าย ชม. 

สื่อทีใ่ช้  Power Point 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๕ การบริหารโครงการฝึกอบรม ๓ กจิกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน/์

ระบบ ZOOM 

-บรรยาย เกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีศึกษา และ

ท าแบบฝึกหัดท้าย ชม. 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน/สื่อที่ใช ้
ผู้สอน 

สื่อทีใ่ช้  Power Point 

๑๖ สรุป ๓ กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน/์

ระบบ ZOOM 

-บรรยาย เกี่ยวกับหัวขอ้ท่ีศึกษา และ

ท าแบบฝึกหัดท้าย ชม. 

สือ่ทีใ่ช้  Power Point 

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ 

๑๗ สอบปลายภาค  สอบ ระบบไลน/์ระบบ ZOOM 

 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ที่ประเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

 สอบวัดผล ๘,๑๗ ๖๐% 

 เข้าเรียน ๑-๑๕ ๑๐% 

 การท างานกลุ่ม การมีส่วนรว่ม อภิปราย เสนอ ตลอดภาค ๓๐% 

 ความคดิเห็นในช้ันเรยีน ตลอดภาค - 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑) ธีระเดช  ริ้วมงคล. (๒๕๕๘) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลัยรามค าแหง 

๒) เสาวลักษณ์  สุขวิรัช และ กมล อุดมพันธ์. (๒๕๕๘) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

๓) ดวงเดอืน จันทรเจรญิ. (๒๕๕๘) การออกแบบโครงการเรียนรู้และฝึกอบรม  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวทิยาลัย

รามค าแหง 

๔)  อนันต์ชัย  คงจันทร์. (๒๕๕๗). การจัดการทรพัยากรมนษุย์. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นังสือจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 ๕)  ศริภัสสรศ ์ วงศ์ทองดี. (๒๕๕๗). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นังสือจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

๖)  เสนห่์  จุ้ยโต. (๒๕๕๒). การฝกึอบรมเชิงระบบ. นนทบุรี : โรงพมิพม์หาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 

๗)  ชูชัย  สมิทธิไกร. (๒๕๔๙). การฝึกอบรมบุคลากรในองคก์าร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพแ์หง่จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
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๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ                 ไมม่ี 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า  ไมม่ ี

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 - การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยการน าแนวคิดและความคิดเห็น

จากนักศึกษาได้ดังนี้ 

  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
      (ระบุวธิีการประเมินที่จะได้ขอ้มูลการสอน เชน่ จากผูส้ังเกตการณ ์หรอืทีมผูส้อน หรอืผลการเรียนของนักศึกษา เป็น

ต้น) 

 - สังเกตรูปแบบการสอนและพฤติกรรมผู้เรยีน 

  - ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียน และการทวนสอบผลประเมินผลการเรยีนรู ้
 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควชิามีการก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอ้ย่างไร

บ้าง การวจิยัในช้ันเรยีน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เป็นตน้) 

 - หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้องรายวชิา เช่น 

        ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรอื

ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละดา้น) 

 - ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

รายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ

หลังการออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ 
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๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากขอ้ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ ดังนี้ 

  - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ ๓ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

 
รหัสวิชา     POS๒๒๐๙ 

ชื่อรายวิชา 

 การบรหิารและการพัฒนา 

ทรพัยากรมนุษย ์

ชื่ออังกฤษ  

Human Resource Management and 

Development  
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