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รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด

คานา
มคอ.3 นี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดาเนินการสอน ในรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา 3622401 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับการสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ หมวด 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 6 ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และ หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา โดยในการ
จัดทา มคอ.3 นี้คานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทาหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทาขึ้นจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด
อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวดี ชูเชิด ตอนเรียน D1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ระบบออนไลน์ และห้อง 253 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีได้
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และศาสตร์ด้านการจัดการ
1.3 ผู้เรียนสามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.4 ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
มี ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หากลุ่ ม มี ทั ก ษะในการปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ตระหนั ก และเข้ า ใจ
ในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.5 ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่
เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่นจากการทางานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์ ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จากประสบการณ์
งานวิจัย หรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.2 มีการปรับเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.3 เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ฝึกวางแผนดาเนินงาน
ตามหน้าที่ทางการจัดการสาหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิ ดทฤษฎี การจัดการทรั พยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เชิ ง กลยุ ทธ์ การบริ หาร
โครงสร้างองค์กร และการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและ
การพัฒนา การบริหาร ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการสืบทอด
ตาแหน่ง งาน การบริหารความผูกพันในองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ จริยธรรมและ
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ระเบียบวินัยในการทางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน พนักงานสัมพันธ์และการสื่อสาร
ภายในองค์กร ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
Concepts, theories of human resource management, strategic human resource
management, staffing organization structure and planning workforce management, recruitment
and selection of personnel, training and development, managing career advancement,
performance management, succession management, employee engagement, compensation
and benefits, ethics and discipline in the workplace, the law and opportunity on equity,
employee relations and internal communications, occupational health and safety in the
workplace, information technology for human resources management, changes in generations of
human resources, the corporate culture adaptation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตามความต้องการ
ต่อภาคการศึกษา
ของนักศึกษาเฉพาะราย

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน และเวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ในวัน
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 343 และประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ มีการกาหนด
ช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Line, Facebook, e-mail address และแจ้งให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีค วามซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต มีวิ นั ย มี ค วามรั บผิ ด ชอบ เข้ า ใจผู้ อื่ น เข้ า ใจโลก และเคารพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2 มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
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1.1.4 มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม อยู่เป็นประจา
1.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มให้ปฏิบัติ
1.2.4 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การ กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนด ความมี
วินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการร่วมกิจกรรมในรายวิชา
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 2.1.3 มีความรู้ และความเข้าใจในด้าน การวางแผน การจัดโครงสร้ างองค์การ การปฏิบัติการ
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เช่น การวางแผนดาเนินงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมายและการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบเพื่อใช้วัดความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมู ลจากหลายแหล่ง ได้ด้วยตนเอง มีความคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกต์ค วามรู้ ทางการจัดการและด้ านอื่น ที่สั มพั น ธ์ กัน จากสาขาวิ ชาชีพ ที่
ศึกษาและประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยการให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจาก
บทความวิจัยบทความวิชาการ หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ การจาแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้สถานการณ์จาลองหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัด
ทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
3.3.4 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 สามารถแสดงความเป็น กัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงความรั บผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
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4.1.2 สามารถแสดงความคิด ริเ ริ่ มและความเห็น อย่ า งสร้ างสรรค์ ในการพัฒ นาความรู้ และ
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นรายบุคคล และทาเป็นกลุ่ม
4.2.2 การทางานที่ต้องประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.2.2 การนาเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กาหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการดาเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.2.2 มอบหมายงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาศึกษาค้ นคว้าในการพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์และจากเอกสารต่างๆ
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
5.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
5.3.3 ความถูกต้องของผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
1
- หัวข้อการสอน
(Online) แนะนารายวิชา ตารา หนังสือ และเกณฑ์
การวั ด ผล แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ความหมาย
ความส าคั ญ ของการจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ กระบวนการจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์ บทบาท หน้าที่ และจริยธรรมของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ นาความรู้
ไปใช้ในการวางแผนทรัพ ยากรมนุษย์ได้
และมีก ารซั ก ถามผู้ส อนถึ ง ความส าคั ญ
ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมความสนใจใน
การใฝ่รู้

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา
2. ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและ
ประเมิน ผล แนะนาหนังสื อเรี ยน และเว็บ ไซต์
(เพิ่มเติม)
3. วิธี ก ารสอนแบบบรรยาย (Online) ความรู้
และแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ โดยผ่ า นระบบ WBSC ร่ ว มกั บ การใช้
โปรแกรม Microsoft Teams

สื่อการเรียนการสอน
1. รายละเอี ยดของรายวิช า
(มคอ.3)
2. ตารารายวิชาการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์
3. PowerPoint
4. ระบบ WBSC
5. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
ข้อ 1.1 1.2

ผู้สอน
ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

11

สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
2
- หัวข้อการสอน
(Online) แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แบบอื่ น การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร ทุ นม นุ ษ ย์
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ ว ยหลั ก
สมรรถนะ
- Learning Outcome
นักศึกษามีความเข้าใจสามารถนาความรู้
จากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ มีการ
ซักถามผู้สอนถึงความจาเป็นขององค์การ
ทางธุรกิจ เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง พฤติ ก รรม
ความสนใจในการใฝ่รู้
3
- หัวข้อการสอน
(Online) การวิ เ คราะห์ ง าน ความหมายและ
ความส าคั ญ ของการวิ เ คราะห์ ง าน
กระบวนการ เทคนิค วิธี การเก็บ ข้อมู ล

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้ง
นาเสนอผลงานกลุ่ม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย

สอดคล้อง
กับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.2 1.3 1.4
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. คาถามทบทวน
5. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.2 1.3 1.4
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint

ผู้สอน
ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
และข้อมูล ที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน การ
วิเ คราะห์ ง านกั บ การจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์ ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
วิเคราะห์งานได้ถูกต้อง รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์และตระหนักถึงความสาคัญของ
ผลที่ได้รับและประโยชน์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์งานได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึง
การเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ
4
- หัวข้อการสอน
(Online) การวางแผนและการสรรหาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ หลัก การวางแผน กระบวนการ
วางแผน การพยากรณ์ ค วามต้ อ งการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ และประโยชน์ของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษา สา มา รถ อธิ บา ย เ กี่ ย วกั บ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
3. ระบบ WBSC
Microsoft Teams
4. คลิปวิดีโอ
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้ 5. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา
อภิปรายและซักถาม
4 . แ บ่ ง ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
การด าเนิ น งานขององค์ ก รที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
การวิเคราะห์งานขององค์กรนั้น พร้อมนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์ โดยผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัด

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.2 1.3 1.4
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. คลิปวิดีโอ
5. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ได้
ถูก ต้ อง และสามารถบอกถึง ประโยชน์
ของการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้
ซึ่งจะสะท้อ นให้เ ห็นถึง การเรียนรู้ อย่า ง
เข้าใจ

5
- หัวข้อการสอน
(Online) การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ การกาหนด
นโยบายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
เกณฑ์แ ละวิ ธี การสรรหา กระบวนการ
สรรหา ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์ วิธีการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกระบวนการ
การสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ไ ด้ รวมถึ ง
วิเ คราะห์ ตระหนั กถึ งความส าคั ญ และ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง
ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจแล้วนามาอภิปราย
และซักถาม
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความวิจัย/บทความ
วิชาการเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่
ตนสนใจคนละ 1 เรื่อง แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆ โดยผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและข่าวเกี่ยวกับการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ จากสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้น แล้วนามาวิเคราะห์ข่าว อภิปราย

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข่าว/ข้อมูล/สถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
5. คลิปวิดีโอ

ผู้สอน

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากสรรหาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ ไ ด้ ซึ่ ง จะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เรียนรู้อย่างเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท างานเป็ น ที ม
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
และนาไปประกอบอาชีพได้
6
- หัวข้อการสอน
(Online) การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ความหมาย
ความส าคัญของการคัดเลื อกทรัพ ยากร
มนุษย์ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และ
เครื่องมือ ที่ใช้ในการคัดเลือกทรัพ ยากร
มนุ ษย์ การออกแบบใบสมัค รงาน การ
ทดสอบ และการสัมภาษณ์
- Learning Outcome
นักศึกษาทราบถึงความหมายความสาคัญ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ของการคั ด เลื อ ก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ว่ า ต้ อ งมี ก ารวางแผน
อย่างไรจึงจะประสบความสาเร็จ โดยการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

ตั้งคาถาม และซักถามร่วมกัน
4. ผู้เรียนจัดทาสื่อเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากร
มนุษย์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบ
ของอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. งานที่ ได้ รับ มอบหมายเป็น รายกลุ่ ม โดยให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ผู้ เ รี ย นจั ด ท าสื่ อ เกี่ ย วกั บ การคั ด เลื อ ก
ทรัพยากรมนุษย์ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายใน
รู ป แบบของอิ น โฟกราฟิ ก (Infographic) เพื่ อ

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. คลิปวิดีโอ
5. บทบาทสมมติ

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ตั้งคาถามและตอบคาถามแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างนักศึกษาและผู้ส อน ซึ่ง สะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจและสื บ เสาะหา
ความรู้เพิ่มเติมจากการมีข้อซักถามผู้สอน
7
- หัวข้อการสอน
(Online) การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ ความหมาย
ความสาคัญ ขอบเขตและเป้าหมายของ
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ปั จ จั ย ที่ มี
อิท ธิ พ ลต่ อการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง การปฐมนิเทศ และ
การพัฒนาผู้บริหาร
- Learning Outcome
นักศึก ษาอธิบายถึง กระบวนการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ ได้ นาความรู้ที่ได้ ไปใช้
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ท างาน และสามารถน าไปใช้ ใ นการ
ด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ได้ โดยการตั้ ง

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

นาเสนอหน้าชั้นเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. งานที่ ได้ รับ มอบหมายเป็น รายกลุ่ ม โดยให้
ผู้ เ รี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร บทความทาง
วิ ช าการ หรื อ งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พร้ อ มน าเสนอหน้ าชั้ น เรี ย น
และร่วมอภิปราย
4. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. คลิปวิดีโอ
5. บทความ/งานวิจัย
6. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
คาถามและตอบค าถามแลกเปลี่ ย นกั น
ระหว่างนักศึกษาและผู้ส อน ซึ่งสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจและสื บ เสาะหา
ความรู้เพิ่มเติมจากการมีข้อซักถามผู้สอน
8
- หัวข้อการสอน
(Online) การประเมิน ผลและการจั ดการผลการ
ปฏิบัติงาน ความหมายและความสาคัญ
หลั ก การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ประเภทและเครื่ อ งมื อ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน ขั้นตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
นัก ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ ง หลั กการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน เครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และขั้นตอน
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ โดยการ
สังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นจากการ
นาเสนอในห้องเรียน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
Microsoft Teams
3. งานที่ ได้ รับ มอบหมายเป็น รายกลุ่ ม โดยให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล และฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินผลและการจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน และร่วม
อภิปราย
4. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น แสดงความ
คิดเห็นจากการแสดงบทบาทสมมติ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
5. กรณีศึกษา
6. คาถามทบทวน
7. บทบาทสมมติ

ผู้สอน

ผศ. สิริวดี
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
9
- หัวข้อการสอน
(Online) เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด การผลการ
ปฏิบั ติง าน กระบวนการจัด การผลการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบแห่งความสาเร็จ
ของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
- Learning Outcome
นั ก ศึ ก ษาคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเข้ า ใจ ถึ ง
เทคนิค วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชี พ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ
โดยการสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็น
จากการนาเสนอในห้องเรียน
10
- หัวข้อการสอน
(Offline) ค่าตอบแทนและสวัสดิการผลประโยชน์
ความหมาย ความส าคั ญ การบริ ห าร

สอดคล้อง
จานวน
กับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
3
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
ทรัพยากรมนุษย์
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (Online) โดย
2. PowerPoint
ผ่านระบบ WBSC ร่วมกับการใช้โปรแกรม
3. ระบบ WBSC
Microsoft Teams
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
3. งานที่ ได้ รับ มอบหมายเป็น รายกลุ่ ม โดยให้ 5. โจทย์/ประเด็นปัญหา
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล และฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา 6. บทบาทสมมติ
รูปแบบและองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ ของ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน พร้อมนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน และร่วมอภิปราย
4. แบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแสดงบทบาทตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น แสดงความ
คิดเห็นจากการแสดงบทบาทสมมติ
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
ผศ. สิริวดี
ชูเชิด

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ค่า ตอบแทน องค์ ป ระกอบ ปั จ จั ย หลั ก
ของการก าหนดค่ า ตอบแทน การจ่ า ย
ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตามกฎหมายไทย
- Learning Outcome
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จโดยเน้นในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ การจัดคนให้
เหมาะสมกับงานในองค์กร โดยให้ระดม
สมองวิเคราะห์บทความ ผู้สอนสังเกตการ
น าเสนองานในชั้ น เรี ย นว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความรู้มีเข้าใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้
อย่างถูกต้อง
11
- หัวข้อการสอน
(Offline) การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทางาน ปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อสุขภาพ
แล ะควา มป ลอ ดภั ยใ นก าร ท า งา น
ข้อกาหนดความปลอดภั ยอาชีวอนามั ย

จานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มและศึกษาองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จในเรื่องการจัดการทรัพยากรหรือการ
จัดคนให้เหมาะสมกับงานในองค์กร เพื่อระดม
สมองวิเคราะห์บทความข้อมูลตามความสนใจ
และความถนัดของตนเองโดยศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ และ
วารสารต่างๆ หรือจากสถานการณ์จริง
4. ศึ ก ษาค้ น คว้ า สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จากข่ า ว
หรือ บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทน
และสวัสดิการผลประโยชน์ พร้อมนาเสนอ

2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. คลิปวิดีโอ
5. ใบงาน/วิเคราะห์บทความ
จากสถานการณ์จริง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC

ผู้สอน

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
และสภาพแวดล้อมในการทางาน สุขภาพ
ของพนั ก งาน อั น ตรายเกิ ด จากสภาพ
ท างาน และการสร้ า งความปลอดภั ย
ในการทางาน
- Learning Outcome
นัก ศึ ก ษาอธิ บ ายถึ ง การจั ด การสุ ข ภาพ
และความปลอดภั ยในการทางาน และ
การสร้ างความปลอดภัย ในการท างาน
ผ่ า นการน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น และ
ซั ก ถามผู้ ส อนในประเด็ น ที่ ส นใจ ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ และสร้า ง
ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้น
12
- หัวข้อการสอน
(Offline) พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ความหมาย
ความส าคั ญ แรงงานสั ม พั น ธ์ กฎหมาย
เกี่ยวกับพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ใน
ประเทศไทย องค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้าง องค์กรภาครัฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

จากสภาพการณ์จ ริง โดยผู้เ รีย นศึ กษาค้น คว้ า 4. คลิปวิดีโอ
ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง 5. ข่าว/สถานการณ์ปัจจุบัน
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ 6. บทความวิชาการ/งานวิจัย
สัมภาษณ์ จากสถานที่จริง ประเด็นการจัดการ
สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน พร้อม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน และร่วมอภิปราย
4. ศึ ก ษาค้ น คว้ า สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จากข่ า ว
หรื อ บทวิ เ คราะห์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งปั จ จั ย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ใน
การทางาน พร้อมนาเสนอ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. การเรีย นรู้จ ากสภาพการณ์จ ริง โดยผู้เรีย น
ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลตามความสนใจ และความ

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
พนั ก งานและแรงงานสั ม พัน ธ์ การร้ อ ง
ทุกข์และข้อพิพ าทแรงงาน กลยุทธ์ด้าน
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
- Learning Outcome
ให้นักศึกษาวางแผนงานกันภายในกลุ่ ม
และค้น หาบทความที่เ กี่ย วกั บ พนัก งาน
และแรงงานสั ม พั น ธ์ เพื่ อ น ามาฝึ ก
วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หา และน าเสนอ ซึ่ ง สั ง เกตได้ ว่ า
นั ก ศึ ก ษาสามารถขยายศั ก ยภาพของ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
13
- หัวข้อการสอน
(Offline) ร ะ บ บ ส า ร ส นเ ท ศเ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย์ ความหมายความสาคัญ
ประเภทของข้อมูลด้านทรัพ ยากรมนุษย์
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่ อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

ถนั ด ของตนเองจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น 5. คลิปวีดิโอ
อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์ จากสถานจริง 6. ข่าว/สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเด็ น พนั ก งานและแรงงานสั ม พั น ธ์ พร้ อ ม
นาเสนอหน้าชั้นเรียน และร่วมอภิปราย
4. ศึ ก ษาค้ น คว้ า สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จากข่ า ว
หรือ บทวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพนักงานและ
แรงงานสัมพันธ์ พร้อมนาเสนอ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับ

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- Learning Outcome
นักศึกษาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่นา
ร ะ บ บ ส า ร ส นเ ท ศเ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย์มาใช้เพื่อประโยชน์ของ
องค์ก ร โดยการค้น คว้ า ด้ว ยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต และวิเคราะห์ให้เพื่อนใน
ห้องเรียนฟังได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงพฤติกรรมการใฝ่รู้
14
- หัวข้อการสอน
(Offline) ขั้นตอนการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
กา ร จั ด ก า ร ท รั พ ยา ก ร ม นุ ษ ย์ ก า ร
ออกแบบการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรั พ ยากรมนุษย์ ประโยชน์และ
ข้อควรคานึงในการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
มอบหมายงานให้ ท าเป็ น กลุ่ ม โดยให้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
องค์ ก รที่ น าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพ ยากรมนุษย์มาใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กร
โดยการค้นคว้าด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และ
วิเคราะห์ให้เพื่อนในห้องเรียนฟังได้อย่างถูกต้อง
แล้วนามาอภิปรายและซักถาม
4. ศึ ก ษาค้ น คว้ า สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จากข่ า ว
หรื อ บทวิ เ คราะห์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
พร้อมนาเสนอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
จากสภาพการณ์จ ริง โดยผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ
สัมภาษณ์ จากสถานที่จ ริง ประเด็นขั้นตอนใน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

5. สถานการณ์จาลอง

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
5. โจทย์/ประเด็นปัญหา

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ศึกษาขั้นตอนการจัดทาระบบสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
ประโยชน์ แ ละข้ อ ควรค านึ ง ในการใช้
ร ะ บ บ ส า ร ส นเ ท ศเ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพ ยากรมนุษย์ สังเกตได้ว่านักศึกษามี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น ในกลุ่ ม ของ
ตนเอง สะท้ อ นให้ เห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความสนใจ ยอมรั บ ฟั ง กั น ใฝ่ ห าที่ จ ะ
เรี ยนรู้สิ่ งใหม่ ๆ จากเพื่ อ นในกลุ่ม และ
ตั้ ง ข้ อ ซั ก ถามจากผู้ ส อนจากประเด็ น ที่
ตัวเองสนใจ
15
- หัวข้อการสอน
(Offline) กา ร วิ จั ยท รั พ ย า กร ม นุ ษ ย์ ก า ร น า
ผลการวิจัยทรัพ ยากรมนุษย์ไปใช้ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้อจากัดในการ
ทาวิจัย และกระบวนการวิจัยทรัพยากร
มนุษย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

การจั ด ท าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพ ยากรมนุษย์ ประโยชน์และข้อควรคานึงใน
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ พร้ อ มน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น และร่ ว ม
อภิปราย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. วิธีสอนแบบบรรยาย อภิปราย และซักถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาประจาสัปดาห์ (ในชั้นเรียน)
3. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยให้
ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่สนใจแล้วนามา

สื่อการเรียนการสอน
ข้อ 1.1 1.2
1. ตารารายวิชาการจัด การ 1.3 1.4 1.5
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
3. ระบบ WBSC
4. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ผศ. สิริวดี
ชูเชิด
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สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning Outcome
- Learning Outcome
มอบหมายงานให้ ท าเป็ น กลุ่ ม โดยให้
ศึกษาการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ และการ
นาผลการวิ จัยทรัพ ยากรมนุ ษย์ ไปใช้ใ น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สังเกตได้ว่า
นักศึ กษามีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้กั นใน
กลุ่ ม ของตนเอง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ ว่ า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสนใจ ยอมรั บ ฟั ง กั น
ใฝ่ห าที่ จ ะเรี ยนรู้สิ่ งใหม่ ๆ จากเพื่อ นใน
กลุ่ ม และตั้ ง ข้ อ ซั ก ถามจากผู้ ส อนจาก
ประเด็นที่ตัวเองสนใจ
16

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

อภิปรายและซักถาม
5. กรณีศึกษา/ผลงานวิจัย/
4. ให้ นักศึ กษาค้ นคว้ าบทความวิจั ย/บทความ บทความวิชาการ
วิชาการเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ที่
ตนสนใจคนละ 1 เรื่อง แล้วนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่
การเข้าชั้นเรียน/
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย/
การอภิปราย และ
การตอบคาถาม

ผลการเรียนรู้
1.1.1

แบบฝึกหัด/ งาน
1.1.1, 2.1.1,
ที่ได้รับมอบหมาย
3.1.4, 4.1.3,
งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 4.1.4, 5.1.3
และการนาเสนองาน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ สัปดาห์ที่
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบ 1-15
ออนไลน์และในชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ สัปดาห์ที่
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบ 1-15
ออนไลน์และในชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ประ เมิ น จาก พฤติ ก รร มใน

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

การวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา
สถานการณ์จาลอง
กรณีศึกษา และ
บทบาทสมมติ

1.1.1, 2.1.1,
3.1.4, 4.1.3,
4.1.4, 5.1.3

การค้นคว้าข้อมูล
ตามที่มอบหมาย
รายงาน และ
การนาเสนอผลงาน

1.1.1, 2.1.1,
3.1.4, 4.1.3,
4.1.4, 5.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การท างานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ สัปดาห์ที่
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบ 1-15
ออนไลน์และในชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ไ ด้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากการวิ เ คราะห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ประ เมิ น จาก พฤติ ก รร มใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การท างานเป็ น ที ม ตลอดจนการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของ สัปดาห์ที่
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนทั้งแบบ 1-15
ออนไลน์และในชั้นเรียน การส่งงาน
ตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

10%

20%
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กิจกรรมที่

5. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

2.1.1

วิธีการประเมิน

สัปดาห์
ที่ประเมิน

3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ไ ด้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นา
และผู้ตามในการอภิปรายซักถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิคการนาเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ประเมินจากการสอบปลายภาค
สัปดาห์ที่
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
16
รวมทั้งสิ้น

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล

40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์. (2562). การจัดการทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ภคพร กระจาดทอง. (2561). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจค้าปลีก กรุงเทพฯ :
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย:Personnel Management Association of
Thailand (PMAT)
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3.2 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย:http://www.econthai.com
3.3 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3.4 วารสารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผู้สอน ความคิด หรือข้อเสนอแนะของผู้สอน จากการประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน จากการสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรู้ของนักศึกษาจากการสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินของภาคเรียนที่ผ่านมา มคอ.5 มาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในภาคเรีย น
ปัจจุบันให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้สอนกาหนดวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการคิ ด วิเคราะห์ และอภิ ปรายมากขึ้น ในภาคเรียนปัจ จุบันได้ ป รับกลยุท ธ์ การสอนเพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการสอนในลักษณะแบบ Online และแบบ Offline ร่วมกัน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรู้ที่กาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในคาอธิบายรายวิชาและการให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.6 จากผลงานของนักศึกษาที่ทากิจกรรมหรือได้รับรางวัล
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุท ธ์ที่ใช้ ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลัก สูตร โดยน าผลการประเมินมา
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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