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1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
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2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3–0–6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
4.2 อาจารยผูสอน:
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
12 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตพัฒนาการแนวคิดทฤษฎี
ปรัชญา ความเปนมา และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งในสวนที่เปนการบริหารจัดการในภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจและสามารถนําความรูจากการศึกษาไปใชในการทําความเขาใจ
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษารูจักศึกษาคนควาดวยตัวเอง ใชความรูจากการศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาของ
การนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในบริบทของระบบบริหาร
ราชการไทย รวมถึงรูจักที่จะแสดงออก แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และรวมอภิปรายกับผูอื่น
1.2.2 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยการนําความรูความเขาใจจากการเรียนไปใชในการวิเคราะหกิจกรรม
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น
1.3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยบนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษยมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานกรอบในการคิด
การศึกษา กฎระเบียนในการทํางานของหนวยงานภาครัฐ และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน และ ความเขาใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยอันเปนพื้นฐาน
ในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการปรับปรุงใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนา
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อผูเรียนรูจะสามารถนําความรูแบบบูรณาการไปปฏิบัติใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา ความเปนมา และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย โดย
มุงเนนตั้งแตการวางแผนกําลังคน การกําหนดงานและตําแหนง การกําหนดเงินเดือนและคาตอบแทน การสรร
หา การพัฒนาบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกยาย การ
เสริ ม สร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ การออกจากราชการ ศึ ก ษาผลของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ต อ
สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Study concepts of theories and policy of human resource management,
focusing on human resource management power planning, job and position design,
compensation administration, recruitment, human resource Development, performance
evaluation , Job promotion and Rotation, morality ,retirement and the result of human
resource management that impact to the politics , economic and social Environmental.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาดวยตนเอง

ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความตองการ
ภาคการศึกษา

ของนักศึกษาเฉพาะ

ไมมีการฝกปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง web site ของคณะ/หลักสูตร/ระบบ
บริหารการศึกษา
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และดวยความรับผิดชอบ
ทั้งในสวนตนและสวนรวม
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2) สรางเสริมใหเกิดการรูจักหนาที่ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
3) สงเสริมการทํางานเป น กลุ ม และหน าที่ของการเป น ผู นํากลุมและการเปน สมาชิ กกลุม มี ความ
ซื่อสัตย
4) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการสังเกต เรื่องการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ การจัดทําผลงานทางวิชาการ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจหลักความสําคัญของกฎหมาย ระบบ กลไก และความสัมพันธกับ
สถาบันภาครัฐ และ ความยุติธรรมในสังคม
3) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
4) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบการบรรยาย และมอบหมายใหสืบคนขอมูลจาก Internet เพิ่มเติม
2) การยกตัวอยางและกรณีศึกษา (Case Study) เชน ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยีตอการบริหารทรัพยากรมนุษย
3) ซักถามขณะเรียน และการอภิปรายความรูรวมกัน
4) การจัดทํารายงาน นําเสนอรายงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3) ประเมินจากการสังเกตในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่
เกี่ยวของระหวางกฎหมาย สถาบันภาครัฐ และความยุติธรรมในสังคม
2) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
3.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบคําบรรยาย
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2) กรณีศึกษาจากรายงานวิจัย บทความวิจัยและสื่อการนําเสนอจาก Website และปรากฏการณ
ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เกิดขึ้นจริง
3) นักศึกษานําเสนอและการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและปากเปลา
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปอธิบายแกปญหาจากปรากฏการณทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น
ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุม
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมายงานเปนกลุม
3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับ กลุมบุคคลตางๆ
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และ
นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1.

หัวขอ / รายละเอียด
แนวคิดพื้นฐานในการบริหาร

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

3

ทรัพยากรมนุษย

ผูสอน

บรรยายลักษณะขอบ เขตของวิชา ภาพรวม ผศ. ดร.
อธิบายแนวคิดพื้นฐานของรายวิชา

สมศักดิ์

สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT เจริญพูล
2.

สิ่งแวดลอมที่สงผลตอการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

3

บรรยายหัวขอสภาพแวดลอมภายในและ

ผศ. ดร.

ภายนอกที่สงผลตอการบริหารทรัพยากร

สมศักดิ์

มนุษย

เจริญพูล

สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
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สัปดาห
ที่
3.

หัวขอ / รายละเอียด
การบริหารทรัพยากรมนุษย

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

3

ภาครัฐในประเทศไทย

ผูสอน

บรรยายหัวขอ จํานวน ความสําคัญ

ผศ. ดร.

หลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษยใน

สมศักดิ์

ภาครัฐไทยโดยเนนในประเด็นของระบบ

เจริญพูล

คุณธรรม รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของขาราชการ
สื่อการสอน : เอกสารประกอบการเรียน/
PPT/ทดสอบยอย
4.

นโยบายและการวางแผน

3

ทรัพยากรมนุษย

บรรยายหัวขอ การวางแผนทรัพยากร

ผศ. ดร.

มนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษย

สมศักดิ์

ภาครัฐของไทยและบทบาทของบุคลากร

เจริญพูล

ภาครัฐตอการวางแผน รวมทั้งรูปแบบการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธใน
สวนราชการ
สื่อการสอน : เอกสารประกอการเรียน/
PPT/อภิปรายนําและเสนอความคิดเห็น
5.

การวิเคราะหงาน

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย ความสําคัญ

ผศ. ดร.

กระบวนการ ขอมูลในการวิเคราะหงาน

สมศักดิ์

และวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลลัพธ

เจริญพูล

การ และการประเมินการวิเคราะหงาน
สื่อการสอน : เอกสารประกอการเรียน/
PPT/ทดสอบยอย
6

การออกแบบงานและการ
กําหนดตําแหนง

3

บรรยายตามหัวขอและ ยกตัวอยางเรื่อง

ผศ. ดร.

ความหมาย องคประกอบ กลยุทธ และ

สมศักดิ์

ประเภทของการกําหนดตําแหนง รวมทั้ง

เจริญพูล

แนวคิด Broadbanding
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
9

มคอ. 3
สัปดาห
ที่
7.

หัวขอ / รายละเอียด
การสรรหาบุคลากร

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

3

ผูสอน

บรรยายตามหัวขอ ความหมาย

ผศ. ดร.

ความสําคัญและวัตถุประสงค หลักการ

สมศักดิ์

สรรหา การสรรหาบุคลากรภายนอกและ

เจริญพูล

ภายในองคการ ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การสรรหาบุคลากร และการสรรหาใน
ระบบงานราชการไทย
สื่อการสอน : เอกสารประกอการเรียน/
PPT/ทดสอบยอย
8.

การคัดเลือก

3

บรรยายตามหัวขอ ความหมาย

ผศ. ดร.

ความสําคัญ กระบวนการ ปจจัยที่มี

สมศักดิ์

ผลกระทบตอความสําเร็จในการคัดเลือก

เจริญพูล

และการคัดเลือกในระบบราชการ
อาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปรายใน
หัวขอการสรรหาภายในและภายนอก
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
8/1

สอบกลางภาค

9.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.30
3

ขอสอบอัตนัย
บรรยายหัวขอ ความหมายความ จําเปน

ผศ. ดร.

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวทาง

สมศักดิ์

และกระบวนการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย เจริญพูล
วิธีการการพัฒนา และการประเมินผลการ
พัฒนาและฝกอบรม
สื่อการสอน: สื่อออนไลน/ทดสอบยอย
10.

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย แนวคิดการ

ผศ. ดร.

บริหารผลการปฏิบัติงาน ลักษณะสําคัญ

สมศักดิ์

กระบวนการในการบริหารผลการ

เจริญพูล

ปฏิบัติงาน และประโยชนของการบริหาร
10
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สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

ผลการปฏิบัติงาน
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
11.

การประเมินผลการ

3

ปฏิบัติงาน)

บรรยายหัวขอ ความหมายวัตถุประสงค

ผศ. ดร.

กระบวนการ และวิธีการประเมินผลการ

สมศักดิ์

ปฏิบัติงาน รวมทั้งปจจัยที่สงผลกระทบตอ เจริญพูล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
นักศึกษาแบงกลุมวิเคราะหประเด็น
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและนําเสนอในชั้นเรียน
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
12.

การบริหารคาตอบแทน

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย ประเภทของ

ผศ. ดร.

คาตอบแทน วัตถุประสงค และ

สมศักดิ์

ความสําคัญ ของการบริหารคาตอบแทน

เจริญพูล

หลักในการจายคาตอบแทน รวมทั้งปจจัย
ที่มีอิทธิพล ปญหา และความทาทาย ที่มีผล
ตอการจายคาตอบแทน
นักศึกษาแบงกลุมวิเคราะหประเด็นการ
จายคาจางแรงงานในปจจุบันและนําเสนอ
ในชั้นเรียน
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
13.

คาตอบแทนจูงใจ

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย รูปแบบและ

ผศ. ดร.

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจายคาตอบแทน

สมศักดิ์

จูงใจ การออกแบบและลักษณะที่ดีของ

เจริญพูล

คาตอบแทนจูงใจ
ยกตัวอยางกรณีศึกษาในการจาย
คาตอบแทนแบบจูงใจ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการสอน: สื่อออนไลน/การนําเสนอ
แนวคิด
14.

ผลประโยชนเกื้อกูล

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย คุณคาของ

ผศ. ดร.

ผลประโยชนเกื้อกูล การวางแผน การ

สมศักดิ์

ออกแบบ และการจัดการแผน

เจริญพูล

ผลประโยชนเกื้อกูล
นักศึกษาคนควาผานระบบออนไลน
เกี่ยวกับผลประโยชนเกื้อกูลทั้งในภาครัฐ
และเอกชน และนําเสนอหนาชั้นเรียน
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
15.

การพนสภาพบุคลากรภาครัฐ

3

บรรยายหัวขอ ความหมาย สาเหตุ และ

ผศ. ดร.

แนวคิดในการพนสภาพการเปนบุคลากร

สมศักดิ์

ของรัฐ

เจริญพูล

อาจารยและนักศึกษารวมกันอภิปราย
ประเด็นการเตรียมความพรอมหลังการพน
สภาพการเปนบุคลากรของรัฐ
บรรยายสรุปภาพรวมเนื้อหาทั้งหมด 15
สัปดาห
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
16

สอบปลายภาคเรียน

1.5

การผานเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ

(ขอเขียน)

12

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา
ดานคุณธรรม

1) พัฒนานิสัยและ

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ

จริยธรรม

ประพฤติตนอยางมี

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

คุณธรรมจริยธรรม

งานตามกําหนดระยะเวลาที่

และดวยความ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม

รับผิดชอบทั้งในสวน

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

ตนและสวนรวม

เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15

20%

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการ
สอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดานความรู

1) รูและเขาใจถึง

1) การทดสอบยอย

ความกาวหนาของ

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 8/1, 16 แบงเปน

3, 5, 7,9 25%

ความรูตลอดจนธรรม ภาคเรียน

ผลการ

เนียมปฏิบัติ

เรียนรูที 1)

กฎระเบียบและ

= 15%

ขอบังคับที่เปลี่ยนไป
ตามสถานการณใน
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
2) ตระหนักรูถึง

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา

11, 12,

ผลการ

งานวิจัยในปจจุบันที่

จัดทํา

13, 14

เรียนรูที่ 2)

เกี่ยวของกับการ

4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น 4, 8, 15 = 10%

แกปญหาและการตอ

เรียน
13
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา
ยอดองคความรูใน

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

สาขาวิชารัฐประศาสน ในชั้นเรียน

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
11, 12,
13, 14

ศาสตร
ดานทักษะทาง 1) สามารถคนหา

1) การโตตอบ การแสดงความ

3, 4, 5,

ปญญา

ขอเท็จจริงและทํา

คิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ

7, 8, 9,

ความเขาใจ

2) การสามารถอางอิง หนังสือ

15

ปรากฏการณที่

เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุน

เกี่ยวของกับรัฐ

กิจกรรม

20%

ประศาสนศาสตรจาก 3) ประเมินจากการทดสอบดวย
แหลงขอมูลที่

แบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและ

หลากหลาย

ปากเปลา
4) ประเมินการประยุกตความรูที่
เรียนมาเพื่อนําไปอธิบายแกปญหา
จากปรากฏ
การณในองคการและสังคม

ทักษะ

1) มีความรับผิดชอบ

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

11, 12,

20%

ความสัมพันธ

ในการพัฒนาตนเอง

แสดงออกของนักศึกษาในการ

13, 14

แบงเปน

ระหวางบุคคล

และแสดงออกซึ่งภาวะ นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน

ผลการ

และความ

ผูนําและสมาชิกที่ดี

เรียนรูที 1)

รับผิดชอบ

ของกลุม

= 10%

2) สามารถปรับตัวได 2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก

4, 8, 11, ผลการ

ในสังคมที่มีความ

ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ 12, 13,

เรียนรูที่ 2)

หลากหลาย รับฟง

ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ

= 10%

ความเห็นที่แตกตาง

ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม

14, 15

และแสดงความเห็นที่
14
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การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

เกี่ยวของกับประเด็น
ทางรัฐประศาสน
ศาสตรไดอยาง
สรางสรรค
ทักษะการ

1) มีทักษะในการใช

วิเคราะหเชิง

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือ

12, 13,

แบงเปน

ตัวเลข การ

เพื่อเปนเครื่องมือใน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

14, 15

ผลการ

สื่อสาร และ

การคนควาหาความรู

2) ประเมินจากความสามารถในการ

เรียนรูที 1)

การใช

และการนําเสนอ

อธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการ

= 10%

เทคโนโลยี

ขอมูลทางรัฐ

เลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย

สารสนเทศ

ประศาสนศาสตรใน

กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน

1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ

4, 8, 11, 15%

รูปแบบที่หลากหลาย
ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถสื่อสาร

11, 12,

ผลการ

ประเด็นทางรัฐ

13, 14,

เรียนรูที่ 2)

ประศาสนศาสตรได

= 5%

อยางมีประสิทธิภาพ

15

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียนวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยาณี เสนาสุ. (2556). การบริหารคาตอบแทนเชิงกลยุทธ. กรุงเทพฯ. สํานักงานกิจการโรงพิมพ องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก.
เกรี ย งศั ก ดิ์ เขี ย วยิ่ ง . (2550). การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย Human Resource Management.
สมุทรปราการ: โรงพิมพเดชกมลออฟเซท.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2552). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.
กรุงเทพฯ. บริษัท แอคทีฟ พริ้นท จํากัด.
นิสดารก เวชยานนท. (2545). การประเมินบุคคล. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเสมาธรรม
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2548). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย กระแสใหมและสิ่งทาทาย. กรุงเทพฯ:
บริษัท จุดทอง จํากัด.
Robbins, S. P., Decenzo, D. A. and Verhulst, S. L., (2013). Human Resource Management.
Singapore: John Wiley and Sons, Inc.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความวิชาการและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว และนักศึกษาสามารถ
เขาไปศึกษาคนควาจากเว็บไซตตางๆ เชน
1) สํานักงาน ก.พ.: http://www.ocsc.go.th
2) Thai Library Integrated System (ThaiLIS): http://tdc.thailis.or.th
3) ProQuest: https://search.proquest.com
4) Springer Nature: https://link.springer.com/
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน online
- ขอเสนอแนะผาน Social Media ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอน
และสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือขอเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอน
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