
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มูลเกียวกบัแนวทางการบริหารจดัการ

ของแต่ละรายวิชาเพือใหก้ารจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามทีวางแผนไวใ้นรายละเอียด ของหลกัสูตร 

ซึงแต่ละรายวิชาจะกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนเกียวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของเนือหาความรู้ในรายวิชา แนว

ทางการปลูกฝังทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอืนๆทีนักศึกษาจะไดรั้บการพฒันาให้ประสบความสําเร็จตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัระยะเวลาทีใชใ้นการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวดัและ

ประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนงัสือหรือสือทางวิชาการอืนๆทีจาํเป็นสําหรับการเรียนรู้ นอกจากนียงักาํหนด

ยทุธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดที ๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดที ๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดที ๓ ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดที ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมวดที ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓     
 

 ๑ 

 

รายละเอยีดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หมวดที ๑ ข้อมูลทัวไป 

๑. รหัสและชือรายวชิา  ๐๑๔๖๐๔๔๔   Human Resource Development (หมู่ ๘๐๙) 

๒. จํานวนหน่วยกติ  ๓ หน่วยกติ 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 หลายหลกัสูตร วิชาเลือกทวัไป  

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

 นางสาวสุภณิดา พวงผกา 

๕. ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคปลาย / ทุกชนัปี 

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)   - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   - 

๘. สถานทเีรียน   

 หมู่๗๐๐ หอ้ง Sc๙-๕๐๘  

๙. วนัทีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด 

 ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

หมวดที ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

๑.เพือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัพืนฐานทางธรรมชาติของมนุษย ์และชีวิต แนวความคิดในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ความสาํคญัของทรัพยากรมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรมนุษยก์บัสิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ และสังคม ในภาพรวม ระดบัองคก์ร และในระดบัปัจเจกบุคคล  

 ๒. เพือทาํใหนิ้สิตเขา้ใจแนวความคิดการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
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๒. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพือใหม้ีเนือหาทสีอดคลอ้งกบัสถานการณส์ังคมในปัจจุบนั ทนัสมยั และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดําเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาความเป็นมนุษยแ์ละชีวิต ในทศันะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา 

มนุษยก์บัสังคม แนวความคิดในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์เพือพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม 

๒. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ๔๕ ชวัโมงบรรยาย 

๓. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ๖ ชวัโมง/ สัปดาห์  ณ หอ้ง SC๙-๕๑๐ (ห้องพกัอาจารย)์ 

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นทีมุ่งหวงั ในรายวิชา ๐๑๔๖๐๔๔๔   Human 

Resource Development มีดงันี 

 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

๑.๑.๑ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 ๑.๒  วิธีการสอน 

๑.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

๑.๒.๒ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

๑.๓.๑ สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

๑.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

๑.๓.๓ การทาํชินงานทีได้รับมอบหมาย 

 

๒. ความรู้ 
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 ๒.๑  ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

๒.๑.๑ มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับหลกัการและทฤษฎีทีสาํคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ 

๒.๑.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้อง 

 ๒.๒  วิธีการสอน 

  ๒.๒.๑ การบรรยายโดยผู้สอน 

  ๒.๒.๒ มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล 

   ๒.๒.๓ มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

        ๒.๒.๔  การอภิปราย  

 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

๒.๓.๑  การนาํเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล (exposé) 

๒.๓.๒ การนาํเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม (exposé) 

๒.๓.๓ การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

๒.๓.๔ การทดสอบ    

๓. ทกัษะทางปัญญา : พัฒนาการเรียนรู้ /วิเคราะห์ /สังเคราะห์    

  

 ๓.๑  ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

    ๓.๑.๑   คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

    ๓.๑.๒ สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมลูต่างๆ เพือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง  

                     สร้างสรรค์  

   ๓.๑.๓ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  

๓.๒ วิธีการสอน 

   ๓.๒.๑  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

          ๓.๒.๒  มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

     ๓.๒.๓  การอภิปรายในชันเรียน 

๓.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๓.๓.๑ รายงานผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล  

  ๓.๓.๒ การนาํเสนอและรายงานผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  

  ๓.๓.๓  การมส่ีวนร่วมในการอภิปราย   

๔. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา 
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   ๔.๑.๑ มีความรับผิดชอบในการกระทาํของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

   ๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนือง 

 ๔.๒  วิธีการสอน 

   ๔.๒.๑ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 

   ๔.๒.๒ มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 

 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน 

  ๔.๓.๒ ประเมินจากพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 

  ๔.๓.๓ ประเมินจากชินงานทีได้รับมอบหมาย 

๕. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

   ๕.๑.๑  มีทักษะในการใช้เครืองมือทีจาํเป็นทีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการทาํงานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ 

  ๕.๑.๒ สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสือการ

นาํเสนออย่างเหมาะสม  

   ๕.๑.๓ สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม 

 ๕.๒  วิธีการสอน 

   ๕.๒.๑  มอบหมายให้มีการนาํเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

   ๕.๒.๒  การอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และมีการนาํเสนอผลการอภิปรายหน้าชันเรียน 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

  ๕.๓.๑ ประเมินจากการนาํเสนอผลการศึกค้นคว้าเป็นกลุ่มหน้าชันเรียน 

  ๕.๓.๒  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มในชันเรียน และการนาํเสนอผลการ

อภิปรายหน้าชันเรียน     

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน  

  ผูส้อน อ.สุภณิดา พวงผกา 

  

สัปดาห์   

ท ี

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ /รายละเอยีด  จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สือการสอน 

๑ ๑๑,๑๓ มิ.ย. ๕๖ บทนํา  /ขอบเขตรายวิชา  ๓ บรรยาย Power point 
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สัปดาห์   

ท ี

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ /รายละเอยีด  จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สือการสอน 

๒ ๑๘,๒๐ มิ.ย. 

๕๖ 

แนวความคิดการพฒันาทรัพยากร

มนุษย ์: การเรียนรู้เกียวกบัมนุษย ์

๓ บรรยาย Power point 

๓ ๒๕,๒๗ มิ.ย. 

๕๖ 

ความหมาย พฒันาการ ขอบเขต

ของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

๓ บรรยาย 

อภิปรายใน

ชนัเรียน 

Power point 

นาํเสนอผลการ

อภิปรายในชนั

เรียน 

๔ ๒,๔ ก.ค. ๕๖ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ย

ระดบัปัจเจกบุคคล : ความหมาย

บุคลิกภาพ 

๓ บรรยาย 

มอบหมาย

งานกลุ่ม 

Power point 

๕ ๙,๑๑ ก.ค.๕๖ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ย

ระดบัปัจเจกบุคคล : ความหมาย

ของภาวะผูน้าํ 

๓ บรรยาย Power point 

๖ ๑๖,๑๘ ก.ค. ๕๖ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ย

ระดบัปัจเจกบุคคล : ภาวะผูน้าํใน

องคก์ารบทบาทและหนา้ทีของ

ผูน้าํ 

๓ บรรยาย 

นาํเสนอ

รายงานหนา้

ชนัเรียน 

Power point 

รายงานผล

การศึกษาคน้ควา้

กลุ่ม 

๗ ๒๓ ก.ค. ๕๖ วนัเขา้พรรษา (งดการสอน) 

 ๒๕ ก.ค. ๕๖ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ย

ระดบัปัจเจกบุคคล : ภาวะผูน้าํใน

องคก์ารบทบาทและหนา้ทีของ

ผูน้าํ(ตอ่) 

๓ บรรยาย 

นาํเสนอ

รายงานหนา้

ชนัเรียน 

Power point 

รายงานผล

การศึกษาคน้ควา้

กลุ่ม 

๘ ๓๐ ก.ค. ๕๖ 

 

การพฒันาทรัพยากรมนุษใ์น

องคก์าร :จุดเน้น ความสาํคญั 

๓ บรรยาย 

รายงานเดียว 

Power point 

 ๑ ส.ค. ๕๖ พระราชทานปริญญาบตัร (งดการสอน) 

๙ ๖,๘ส.ค. ๕๖ รูปแบบการเรียนรู้ เทคนิคการ

ฝึกอบรม 

๓ บรรยาย 

ส่งรายงาน 

Power point 

๑๐ ๑๓,๑๕ ส.ค. 

๕๖ 

สอบลางภาค ๓ สอบแบบ

อตันยั 
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 ๖

สัปดาห์   

ท ี

วนั/เดือน/ปี หัวข้อ /รายละเอยีด  จํานวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 

สือการสอน 

เดียว 

๑๑ ๒๐,๒๒ ส.ค. 

๕๖ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ ๓ บรรยาย 

รายงานกลุ่ม 

Power point 

๑๒ ๒๗,๒๙ ส.ค. 

๕๖ 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(ต่อ) ๓ บรรยาย Power point 

๑๓  ๓,๕ ก.ย. ๕๖ บทบาทและหนา้ทีของนกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

๓ บรรยาย 

การอภิปราย

ในชนัเรียน 

นาํเสนอผลการ

อภิปรายในชนั

เรียน 

๑๔ ๑๐,๑๒ ก.ย. ๕๖ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ ๓ บรรยาย 

นาํเสนอ

รายงานกลุ่ม 

Power point 

รายงานผลการ

คน้ควา้กลุ่ม 

๑๖ ๑๗,๑๙ ก.ย. ๕๖ สรุปการเรียนการสอน ๓ นาํเสนอ

รายงานหนา้

ชนัเรียน 

รายงานกลุ่ม  

๑๗ ๒๔,๒๖ ก.ย. 

๕๖ 

สอบปลายภาค ๓ สอบ ขอ้สอบปลาย

ภาค 
 

๒.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวขอ้ตามทีปรากฏในแผนทีแสดงการกระจายความ

รับผดิชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกาํหนดในรายละเอียดของหลกัสูตร  สัปดาห์ทีประเมิน และ

สัดส่วนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ที

เกยีวข้อง 

กจิกรรมการประเมนิ สัปดาห์ 

ทปีระเมนิ 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 - การเข้าชันเรียน  

- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายการทาํงาน

กลุ่ม 

       ตลอด 

 ภาคการศึกษา 

 

    ๒๐% 

 - การสอบ 

 

- การทดสอบในชันเรียน 

สัปดาห์ที ๑๐ และ ๑๗ 

ตลอดภาคการศึกษา 

 ๓๐% 

  

๑๕% 
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 ๗

 - การนาํเสนอผลงานเป็นรายบุคคล  

 - การนาํเสนอผลงานเป็นกลุ่ม  

๑๐% 

๒๕% 

 

หมวดที ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตาํราและเอกสารหลกั 

จีระ หงส์ลดารมภแ์ละคณะ. . การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การหน่วยท ี - . 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช: กรุงเทพฯ. 

ชูศกัดิ เดชเกรียงไกรกุล, นิทศัน์ คณะวรรณและธีรพล แซ่ตงั. . ปฏวัิตคินปฏวิตัอิงค์กร. ซีเอดยเูคชนั 

จาํกดั: กรุงเทพฯ 

ดนยั เทียนพุฒิ. . การประเมนิระบบ  องศา. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จาํกดั: กรุงเทพฯ.  

 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 วารสาร รายงาน สืออิเล็กทรอนิกส์ เวบ็ไซตที์เกียวขอ้งกบัวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หรือการบริการ

ทรัพยากรมนุษย ์

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา - 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินผล online โดยมหาวิทยาลยั  ครัง/ภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 - ผลการเรียนของนักศึกษา 

 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  

๓.  การปรับปรุงการสอน 

 - การปรับปรุงเนือหาใหมี้ความทนัสมยั และเหมาะสม 

 - เพิมการทาํกิจกรรมในชนัเรียนใหม้ากขึน  

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

- มีการรายงานผลการศึกษาต่อผูบ้ริหารระดบัคณะ 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 - นาํขอ้มูลทีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเนือหา และวิธีการสอนในภาคการศึกษาตอ่ไป 

 


