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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา POS ๒๒๐๙ รายวิชา การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย การเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
POS ๒๒๑๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Human Resource Management and Development
๒. จานวนหน่วยกิต

๓ หน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา บังคับ
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
๕. สถานที่ติดต่อ ๑๓๒/๑ ม.๘ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี /มือถือ ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙
E–Mail:
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๒ / ๒๕๖๓ ชั้นปีที่ ๑ ห้อง๔
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ ๕๐ คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่ม.ี

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี.

๙. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑.๑ นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๒ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายกรอบแนวคิดและความสาคัญทางการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
๑.๓ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการอธิบายและการวิเคราะห์ประเด็นทางการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารและการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการเตรีย ม
ความพร้ อ มด้ า นปั ญ ญาในการน าความรู้ ความเข้ า ใจ ในด้ า นการบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพืน้ ฐานการเรียนในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่๓ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
POS๒๒๐๙ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓(๓-๐-๖)
Human Resource Management and Development
แนวทางในการพัฒนาบุคคลในองค์การ การเรียนรู้กับการฝึกอบรม เครื่องช่วยในการฝึกอบรมการจัดการและการ
บริหารงานฝึกอบรม การกาหนดความต้องการในการฝึ กอบรม การจัดทาโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 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. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
บรรยายไม่นอ้ ยกว่า
๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
ไม่มกี ารฝึกปฏิบัตงิ านภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
ตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้อง .. ชั้น ... อาคาร .. คณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ ๐๘๔-๐๔๙๔๕๔๙
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) dr_chomchai@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line). ID LINE :
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).......

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถดาเนินชีวติ ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินยั ในตนเอง และทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ ไม่เอา
เปรียบผู้รว่ มงาน โดยผูส้ อนจะพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับการศึกษาได้อย่างดี โดยมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

(๑) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุง่ มั่นในการทางานให้สาเร็จ

(๒) มีน้าใจ มีจติ อาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และเห็นอกเห็นใจผู้อนื่

(๓) มีความซือ่ สัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม

(๔) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รูจ้ ักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่

(๕) มีจติ สานึกและตระหนักในคุณค่าของการเป็นนักรัฐศาสตร์

(๖) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/วิชาชีพ สังคม รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(๗) เคารพและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางรัฐศาสตร์
โดยสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการ
(๒) มอบหมายงาน ให้นกั ศึกษาจัดทากิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุง่ เน้นให้นักศึกษาตระหนัก ถึง
ความซื่อสัตย์ ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ โดยไม่ลอกเลียนแบบ
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(๓) อภิปรายกลุ่ม
(๔) กาหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รับมอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
(๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(๓) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(๔) ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย

๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในเนือ้ หาวิชา
 (๒) ผู้เรียนต้องมีความรูห้ ลักการทางทฤษฎีและรู้ขนั้ ตอนและวิธีการปฏิบัติ
 (๓) ผู้เรียนมีความสามารถนาหลักการทฤษฎีไปประยุกต์วิเคราะห์อธิบายสังคมตามกรณีศึกษา
 (๔) มีความรูใ้ นแนวกว้างทีส่ ามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับสภาพแวดล้อมด้านการเมือง
การบริหาร เศรษฐกิจ และสังคม
 (๕)มีความสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
(๒) บรรยายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนือ้ หา และให้ทาแบบฝึกหัด
(๓) การสอนโดยใช้กระบวนการสืบค้น เน้นพฤติกรรม ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(๔) ให้นสิ ิตแบ่งกลุ่มอภิปรายพร้อมทารายงานกลุม่ และการทดสอบย่อย
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ดูพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้าห้องเรียน และการถามตอบ
(๒) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน การพูดและบุคลิกภาพ
(๓) ประเมินจากการส่งงานตามทีส่ ั่งครบ และการทดสอบย่อย
(๔) ประเมินจากการสอบปลายภาค

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) สามารถประยุกต์ใช้ ความรูภ้ าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

(๒) สามารถพัฒนาทักษะการคิด เพื่อศึกษาเนือ้ หาและวิเคราะห์ขอ้ มูล

(๓) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ และวิธีแสวงหาความรูอ้ ย่างถูกต้อง
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน
(๒) ใช้กระบวนการกลุม่ และรายบุคคลมอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพือ่ แสวงหาความรูว้ ิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
(๓) ฝึกปฏิบัติการนาเสนอรายงานกลุม่ /บุคคล
๓.๓ วิธีการประเมินผล
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(๑) วัดจากการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
(๒) ประเมินจากการวัดผลการศึกษาความรูท้ ี่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายกลุ่ม

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในการทางาน
 (๒) พัฒนาความเป็นผูน้ า ผูต้ ามและผู้รับผิดชอบในการทางานเป็นทีม
 (๓) พัฒนาการเรียนรูด้ ้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทารายงาน
(๒) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
นาเสนอรายงาน
(๓) นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
(๒) การมีสว่ นร่วมในการในการนาเสนอ ด้วยสือ่ เทคโนโลยี
(๓) ประเมินจากการที่นาเสนอรายงาน และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (๑) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ ในการพูด การเขียน การทารายงาน และการนาเสนอ
 (๒) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศึกษา
 (๓) พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
 (๔) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทาง Email
รวมทั้งทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) นาเสนอโดยใช้รูปแบบ และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
(๒) จัดประสบการณ์ให้ผเู้ รียนนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อการ
สอน และทารายงานจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงาน
(๒) ทักษะการเขียนรายงาน
(๓) ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) ความสามารถในการใช้ทกั ษะและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

๖. ด้านอื่นๆ

- ไม่มี
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

แนะนารายวิชา การประเมินผล เนื้อหา
และขอบเขต และแนวการศึกษา การ
พัฒนาบุคคลในองค์การ
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์

๒

จานวน
(ชม.)
๓

๓

๓

ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

๓

๔

แนวคิ ด และหลั ก การในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์

๓

๕

การเรียนรู้กับการฝึกอบรม

๓

๖

การเรียนรู้กับการฝึกอบรม (ต่อ)
๓

๗

เครื่องช่วย และเทคนิคในการฝึกอบรม

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
อธิบายกระบวนการเรียน และ
ข้อตกลงต่าง ๆ แนะนาการเรียนการ
สอน
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ

ผู้สอน
ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

๘
๙

สอบกลางภาค
การจัดการฝึกอบรม

๑๐

การวิเคราะห์ความต้องการในการ
ฝึกอบรม

๓

๑๑

การจัดทาโครงการ

๓

๑๒

หลักสูตรฝึกอบรม

๓

๑๓

วิธีการฝึกอบรม

๓

๑๔

ประเภทการฝึกอบรม

๓

๑๕

การบริหารโครงการฝึกอบรม

๓

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษาหรือ
หัวข้อที่ผู้สอนกาหนด และ Discussion
เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา
นักศึกษาและอาจารย์ ลงพื้นที่ชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมในการวิจัยและการ
บริการวิชาการ โครงการการมีสว่ น
ร่วมเพื่อสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองในชุมชน
กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน์/
ระบบ ZOOM
-บรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา และ
ทาแบบฝึกหัดท้าย ชม.
สื่อทีใ่ ช้ Power Point
กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน์/
ระบบ ZOOM
-บรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา และ
ทาแบบฝึกหัดท้าย ชม.

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ

ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
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สัปดาห์ที่

๑๖

๑๗

หัวข้อ/รายละเอียด

สรุป

จานวน
(ชม.)
๓

สอบปลายภาค

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
สื่อทีใ่ ช้ Power Point
กิจกรรม รูปแบบออนไลน์ ระบบไลน์/ ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ
ระบบ ZOOM
-บรรยาย เกี่ยวกับหัวข้อที่ศึกษา และ
ทาแบบฝึกหัดท้าย ชม.
สือ่ ทีใ่ ช้ Power Point
สอบ ระบบไลน์/ระบบ ZOOM

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูห้ ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ปี ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน)
สัปดาห์ที่
สัดส่วน
ผลการเรียนรู้
วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
ประเมิน
ของการประเมินผล
สอบวัดผล
๘,๑๗
๖๐%
เข้าเรียน
๑-๑๕
๑๐%
การทางานกลุ่ม การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอ
ตลอดภาค
๓๐%
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
ตลอดภาค
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) ธีระเดช ริ้วมงคล. (๒๕๕๘) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒) เสาวลักษณ์ สุขวิรัช และ กมล อุดมพันธ์. (๒๕๕๘) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๓) ดวงเดือน จันทรเจริญ. (๒๕๕๘) การออกแบบโครงการเรียนรู้และฝึกอบรม กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
๔) อนันต์ชัย คงจันทร์. (๒๕๕๗). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕) ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. (๒๕๕๗). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖) เสน่ห์ จุ้ยโต. (๒๕๕๒). การฝึกอบรมเชิงระบบ. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
๗) ชูชัย สมิทธิไกร. (๒๕๔๙). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา

ไม่มี
ไม่มี

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้ให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการโดยการนาแนวคิดและความคิดเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวธิ ีการประเมินที่จะได้ขอ้ มูลการสอน เช่น จากผูส้ ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้ อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น)
- สังเกตรูปแบบการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน
- ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการเรียน และการทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไร
บ้าง การวิจยั ในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)
- หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้ อ ๒ จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และสรรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สาหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน)
- ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาได้จากการสอบถามนั กศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ
หลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ
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๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสั มฤทธิ์ป ระสิท ธิผ ลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับ ปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ดังนี้
- ปรับ ปรุง รายวิชาทุ ก ๕ ปี หรือ ตามข้อ เสนอแนะปรับ ปรุงการสอนในข้อ ๓ และผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔
***********************

หน้า | ๑๐
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วิทยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ด้าน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

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

การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ชื่ออังกฤษ

Human Resource Management and
Development
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ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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