
 

                           รายละเอยีดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา                   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา             กาํแพงแสน  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โครงการจดัตงัสายวิชาสังคมศาสตร์ 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1.  รหัสและชือรายวชิา        

      01458371 การบริหารทรพัยากรบคุคล ( Human Resource Management) 

2. จํานวนหน่วยกติ   (จํานวนชัวโมงบรรยาย-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง ต่อสัปดาห์) 

     3(3-0- ) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

     วิชาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

    พชัรา จตุรโกมล 

    

5. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

     ภาคเรียนที  1/2556 ชนัปีที ทุกชนัปี 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

      ขอบขา่ยและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Scope and Theories of Public Administration) 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

     ไม่มี 

8. สถานทเีรียน   

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน   
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9. วนัทจัีดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

    วนัที  10 มิถุนายน 25  

 

หมวดที 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     1.1 เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาครฐั 

     1.2 เพือสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชวิ้เคราะห์เหตุการณ์ทีเกิดขึนเกียวกบัการบริหารทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 

รวมถึงการนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํงานต่อไป 

     1.3 เพือใหมี้เจตคติทีถูกตอ้งเกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั และนาํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั

ส่วนรวม 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

     2.1 เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัแนวคิดใหม่ๆ เกียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

     2.2 เพือใหเ้ขา้ใจถึงปรากฏการณ์ต่างๆทีเกิดขึนในปัจจุบนัจากการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

    
 

หมวดที 3   ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.  คาํอธิบายรายวชิา  

      ศกึษาจุดกําเนิดของการจดัการทรัพยากรมนษุย์ ความแตกตา่งระหว่างการบริหารงานบุคคล และการ

จดัการทรัพยากรมนษุย์ หน้าทีของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ สหภาพแรงงานและการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ระหวา่งประเทศ 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัติ 

ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง ตามความตอ้งการของ

นิสิตเป็นรายบุคคล 

ไม่มี ควรศึกษาดว้ยตนเองอยา่ง

นอ้ย 45 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทอีาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      จาํนวน  3 ชวัโมงต่อสัปดาห์ ดว้ยการบรรยายเป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคล (ตามความตอ้งการของนิสิต) 

   

หมวดที 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทต้ีองพฒันา 

                          1.1.1 มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม เคารพความคิดเห็นผูอื้น 

                          1.1.2 มีความซือสัตย ์

                          1.1.3 มีระเบียบวินยั 

  

               1.2  วิธีการสอน 

                          1.2.1 การมอบหมายงานเดียวและงานกลุ่มใหนิ้สิตทาํ 

                          1.2.2 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากตวัอยา่งในชีวิตประจาํวนั และความซือสัตยใ์นการทาํ

ขอ้สอบ 

                          1.2.3 เนน้การเขา้ชนัเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายใหเ้หมาะสมตามกาลเทศะ และระเบียบ

มหาวิทยาลยั 

 

 

 1.3 วธิีการประเมนิผล 

                          1.3.1 ประเมินจากความรับผดิชอบในงานทีไดรั้บมอบหมาย  

                          1.3.2 ประเมินจากพฤตกิรรมในการสอบ พฤติกรรมในการเรียนของนิสิต 

                          1.3.3ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและการเขา้ชนัเรียน  

 

2. ความรู้ 
 

 2.1  ความรู้ทต้ีองได้รับ 

                          2.1.1 แนวคิด ทฤษฎีพืนฐานในการบริหารงานภาครัฐ 

                          2.1.2 ความรู้ทีถูกนาํมาประยกุตก์บัเหตุการณ์ทีประสบ หรือขา่วสารต่างๆของการบริหารทรัพยากร

มนุษยภ์าครัฐ  
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 2.2  วิธีการสอน 

                          2.2.1 บรรยายและเปิดโอกาสให้นิสิตนาํเสนอผลงาน 

                          2.2.2 จดัการเรียนการสอนกรณีศึกษาจากเหตุการณก์ารบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐทีเกิดขึนจริง 

 2.3  วิธีการประเมนิผล 

                   2.3.1 การนาํเสนอหนา้ชนัเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

            2.3.2 ประเมินจากรายงานการศกึษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

              3.1  ทักษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

                          3.1.1 สามารถบูรณาการความรู้ทีเรียน ใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเองและส่วนรวม        

                          3.1.2 สามารถสืบคน้ และประเมินขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย 

                          3.1.3 สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทนัสถานการณแ์ละแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

 

 3.2  วิธีการสอน 

               3.2.1 จดักระบวนการเรียนการสอนทีฝึกทกัษะการคิด ทงัในระดบับุคคลและกลุ่ม เช่น สะทอ้นคดิ 

อภิปรายกลุ่ม นาํเสนอ ฯลฯ 

                          3.2. 2 ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้  การทาํรายงานตามความสนใจและประสบการณ ์

 3.3  วิธีการประเมนิผล 

                          3.3.1 การเขยีนรายงาน 

                          3.3.2 การนาํเสนอผลงาน 

                          3.3.3 การสอบและงานทีมอบหมายในชนัเรียน 

 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 

 4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้องพฒันา 

               4.1.1 มีความรับผิดชอบต่อหนา้ทใีนฐานะผูน้าํหรือสมาชิกของกลุ่ม     

                           4.1.2 สามารถปรับตวั รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 

                           4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

 4.2  วิธีการสอน 

               4.2.1 จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มและงานทีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล 
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        4.2.2 สอดแทรกเรืองความรับผดิชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์  

4.3  วธิีการประเมนิผล 

                           4.3.1 การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม ความรบัผดิชอบในการทาํงานกลุ่ม 

 

                          4.3.2 ประเมินโดยอาจารยแ์ละเพือนร่วมชนั 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 5.1  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทต้ีองพฒันา 

               5.1.1  สามารถใชภ้าษาเพือการสือสารในการเรียน และนาํเสนอรายงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทงั

การฟัง พูด อ่าน และเขียน 

         5.1.2  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

      เพือการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง นาํเสนอ และสือสาร 

 

5.2  วธิีการสอน 

                        5.2.1 จดัการเรียนการสอนให้นิสิตฝึกทกัษะการสือสารทงัการพูด การฟัง การเขยีน ในระหว่าง

ผูเ้รียน ผูส้อน  

                         5.2.2 จดัประสบการณก์ารเรียนรู้ทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร

หลากหลายและเหมาะสม เช่น นาํมาใชใ้นการนาํเสนอ 

 5.3  วิธีการประเมนิผล 

                          5.3.1 ทกัษะ การพูดในการนาํเสนอผลงาน                  

                          5.3.2 ทกัษะการเขยีนรายงาน 

                          5.3.3 ทกัษะในการอภิปรายผลงานเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

หมวดที 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
1.  แผนการสอน 

      ระบุตามตารางด้านล่าง จาํนวนชัวโมงการสอนต้องสอดคล้องกับจาํนวนหน่วยกิต เช่น วิชาบรรยาย  หน่วยกิต 

หมายถึงเรียนบรรยาย  ชัวโมง ไม่รวมเวลาทีใช้ในการสอบ 
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สัปดาห์

ท ี

หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน         

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 แนะนาํรายวิชา   บรรยาย ประมวลรายวิชา อ.พชัรา จตุรโกมล 

2 บทนํา  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

3 บทนํา  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

4 บทที  การกําหนดตาํแหน่งและ

เงินเดือน 

 บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

5 บทที  การ วาง แ ผนทรัพย า ก ร

บุคคล 

 บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

6 บทที  การไดม้าซึงบุคลากร  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

7 บทที  การไดม้าซึงบุคลากร(ต่อ)  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

8 บทที  การพฒันาบุคลากร  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

9 บทที  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

 บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

10 บทที  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน (ต่อ) 

 บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 
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11 บทที  แนวคิดเกียวกบั 

Competency 

 บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

12 บทที  แรงงานสัมพนัธ์  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

13 รายงาน  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

14 บทเรียนจากการวิจัย : ความพึง

พอใจและความผกูพันของพนักงาน 

 นาํเสนอรายงาน อภิปราย โดยใช ้

power point รายงาน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

15 ทบทวน  บรรยาย อภิปราย  

โดยใช้ power point และเอกสาร

ประกอบการสอน 

อ.พชัรา จตุรโกมล 

2.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้           

(แสดงหัวข้อย่อยของผล

การเรียนรู้) 

วธิีการประเมินผลนิสิต สัปดาห์ที

ประเมนิ 

สัดส่วนของ

คะแนนการ

ประเมนิ 

1. 1.1.1,1.1.2,2.1.1,2.1.2 สอบกลางภาค  20 

2. 1.1.1,1.1.2,2.1.1,2.1.2 สอบปลายภาค  30 

3.3.1.1,3.1.2,3.1.3,4.1.1, 

4.1.2,4.1.3,5.1.1,5.1.2 

รายงาน/การนาํเสนอผลงาน/ 

-รายงานกลุ่ม 20 

-รายงานเดียว  

-   

4. 1.1.1,1.1.2,1.1.3 การมีส่วนร่วมในชนัเรียน -  10 

หมวดที 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ตาํราและเอกสารหลกั 

ศภุชยั ยาวะประภาษ. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย. กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2548. 

พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ :สภุา, 2545. 
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ประเวศน์  มหารัตน์สกุล.การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม 

เทคโนโลยี (ไทย- ญีปุ่ น), 2542. 

ชูชัย  สมิทธิไกร. การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผล การปฏบิัติงานของบุคลากร.  

กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550. 

สกุัญญา  รัศมีธรรมโชติ.แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency Based  

 Learning. กรุงเทพฯ :ศิริวฒันาอินเตอร์พรินท์, 2548. 

Reymond A.Noe…[et al.]-3 rd ed.2009.Fundamentals of Human resource management. New York :RR  

Donnelley,Willard. 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

     เอกสารประกอบการเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ ของ อ.พชัรา จตรุโกมล 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     หนงัสือพิมพอ์อนไลน์รายวนัและรายสัปดาห์ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ  

 

หมวดที 7  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ไดใ้หนิ้สิตเขา้ประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชา โดยให้

นิสิตประเมินผา่นอาจารย ์และมีการประเมินตนเอง ทางเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัฯ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       ประเมินจากผลการประเมินผูส้อนและผลการเรียนของนิสิต 

 และการทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู ้

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

      หลงัจากได้รับผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน และสรรหาขอ้มูลเพิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนสิิตในรายวชิา 

      ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิในรายหวัขอ้ ตามทีคาดหวงัจากการเรียนรู้

ในรายวิชา ไดจ้ากการสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และ

หลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชา 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพือใหเ้กิดคุณภาพมากขึน โดยปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะปรับปรุงการสอนใน

ขอ้ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิตามขอ้ 4 

 


