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ค าน า 
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เพ่ือจะได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ และนักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเสริม จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรม
บังคับในการศึกษาและจะต้องท ารายงานตามที่ก าหนดไว้โดยจะมีคะแนนในแต่ละครั้งของการสัมมนา 

 วิธีการศึกษาที่แนะน าให้ปฏิบัติ  คือ  การอ่านประมวลสาระและท ากิจกรรมในแนวการศึกษาให้
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ปฏิทินการศึกษา 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา  2557  (2/2557) 

ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
---------------------------------------------------------- 

 
เปิดภาคการศึกษา 15  มีนาคม  2558 
 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1   30 - 31 พฤษภาคม  2558 
ส่งกิจกรรมครั้งที่ 1 (รวม 2 ชิ้น)   30 พฤษภาคม  2558 
 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2    4 - 5  กรกฎาคม  2558 
ส่งกิจกรรมครั้งที่ 2   4 กรกฎาคม  2558 
 
สอบไล่   วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 
 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : นักศึกษาควรตรวจสอบก าหนดสัมมนาเสริมและรายละเอียดต่างๆ ก่อนวันสัมมนาเสริมได้ที่ 
www.stou.ac.th  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  รายละเอียดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

http://www.stou.ac.th/
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ส่วนที่ 1  

รายละเอียดชุดวิชา 

 
1.1 เนื้อหาของชุดวิชา 

ชุดวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาในด้านแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนในทุนมนุษย์  การวางแผน
และการก าหนดนโยบายของรัฐ  อุปสงค์/อุปทานแรงงาน การก าหนดค่าจ้าง/รายได้ การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

นอกจากเนื้อหาที่กล่าวมาในตอนต้นแล้ว ชุดวิชานี้ยังประกอบด้วยเนื้อหาในด้านแรงงานสัมพันธ์  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สวัสดิการสังคม การประกันสังคม การแก้ไขข้อพิพาท
แรงงาน  บทบาทและนโยบายของรัฐในด้านแรงงานและทรัพยากรมนุษย์  โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร รวมทั้ง
ประเด็นและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจ  
ลงทุนในทุนมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการก าหนดนโยบายของรัฐด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
มีความรู้ในเรื่องสวัสดิการสังคม การประกันสังคม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

3.  เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในขนาด  องค์ประกอบ การกระจายตัวของประชากร
และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลต่อทรัพยากรมนุษย์ 

4.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์/อุปทานแรงงาน ก าลังแรงงาน และการลงทุนในทุนมนุษย์ 

5.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด อัตราค่าจ้าง และระดับการจ้างงาน 

6.  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านแรงงานสัมพันธ์ 
ตลอดจนการวิเคราะห์บทบาท นโยบาย การวางแผน และการด าเนินงานของรัฐในด้านแรงงานและ
ทรัพยากรมนุษย ์

 
1.3 รายช่ือหน่วยการสอน 

หน่วยที่ 1    ประชากร ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา 
หน่วยที่ 2    การวางแผนและการก าหนดนโยบายของรัฐด้านทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยที่ 3    การลงทุนในทุนมนุษย์ 
หน่วยที่ 4    ก าลังแรงงาน 
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หน่วยที่ 5    อุปสงค์แรงงาน 
หน่วยที่ 6    อุปทานแรงงาน 
หน่วยที่ 7    การก าหนดค่าจ้างและรายได้ 
หน่วยที่ 8    สวสัดิการสังคม 
หน่วยที่ 9    การประกนัสังคม 
หน่วยที่ 10  การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
หน่วยที่ 11  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
หน่วยที่ 12  แรงงานสัมพันธ์ 
หน่วยที่ 13  โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการจัดการทรัพยากร 

  มนุษย์ 
หน่วยที่ 14  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
หน่วยที่ 15  ประเด็นและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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1.4  โครงสร้างเนื้อหาชุดวิชา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ในองค์กร 

ประเด็นและแนวโน้มในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าเทคโนโลยี 
การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การลงทุนในทุนมนุษย์  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  

และแรงงานสัมพันธ์ 

สวัสดิการสังคม การประกันสังคม  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ อาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในการท างาน 

อุปสงค์แรงงาน อุปทานแรงงาน   
ก าลังแรงงาน การก าหนดค่าจ้างและรายได้ 

ประชากร ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา 
การวางแผนและการก าหนดนโยบายของรัฐ 
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ส่วนที่ 2 
สื่อการศึกษาประจ าชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

 
2.1 ประมวลสาระ 

ประมวลสาระชุดวิชานี้มีเนื้อหาทั้งหมด 15 หน่วย  แบ่งออกเป็น  2 เล่ม 
เล่มที่ 1  ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 1 - 8  
เล่มที่ 2  ครอบคลุมเนื้อหาหน่วยที่ 9 - 15 

2.2 แนวการศึกษา 
แนวการศึกษาประกอบด้วย 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1  แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน หลังเรียน และแนวตอบ 
ส่วนที่ 2  สรุปสาระสังเขปหรือประเด็นหลักของแต่ละเรื่อง 
ส่วนที่ 3  แนวตอบกิจกรรมและแนวตอบแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.3 แผนกิจกรรมการศึกษา 
เป็นเอกสารที่นักศึกษาใช้เป็นคู่มือการเรียนของชุดวิชา   โดยจะก าหนดแผนกิจกรรมการศึกษาใน
รายละเอียดไว้ให้นักศึกษา 

2.4 เทปเสียง 
สรุปย่อในประเด็นส าคัญท่ีนักศึกษาควรทราบ 

2.5 วีดีทัศน์ 
ประเด็นส าคัญเพ่ิมเติมของเนื้อหาวิชา 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษา   นักศึกษาต้องมีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  เพ่ือให้

การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 
1.  การเตรียมตัวของนักศึกษา 

1.1 ประมวลกิจกรรมที่ต้องท า 
 -  นักศึกษามีเวลาศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่   15  มีนาคม 2558  ถึงวันที่   

15  กรกฎาคม  2558  ให้นักศึกษาเหลือเวลาไว้ส าหรับทบทวนก่อนสอบไล่  1 สัปดาห์  
-  ในช่วงเวลาดังกล่าวควรใช้เวลาประมาณ 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการศึกษาชุดวิชานี้โดยให้   

นักศึกษาศึกษาจากประมวลสาระ ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแนวการศึกษา (ตอบค าถาม    
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ท ารายงาน ฯลฯ)  

-  เข้ารับการสัมมนาเสริม 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน คือ 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 1 วันที่  30 - 31  พฤษภาคม  2558 
สัมมนาเสริมครั้งที่ 2 วันที่  4 - 5  กรกฎาคม  2558 

           -  ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ 
          -  ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

1.2  จัดท าตารางการศึกษาตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2557 
ตามแบบฟอร์มหน้า  13 - 16  ที่แนบมาด้วยนี้ 

1.3  จัดท าตารางเรียนประจ าสัปดาห์ 
 
2.  การด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้น 
นักศึกษาควรด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

2.1  ศึกษาด้วยตนเอง 
1)  ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษา วางแผนการศึกษา และปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด 

 2)  ศึกษาแนวการศึกษา ศึกษาแผนผังแนวคิด ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแต่ละหน่วย   
     และศึกษาสาระสังเขป 
3)  ศึกษาประมวลสาระ ศึกษาแผนหน่วย แผนตอน  เน้นวัตถุประสงค์ของแต่ละตอน 
4)  ศึกษาเอกสารประกอบที่ก าหนดแหล่งวิทยาการในแต่ละหน่วย 

 5)  ท ากิจกรรมประจ าหน่วยในแนวการศึกษา และตรวจดูแนวตอบ 
6)  ท าแบบประเมินผลหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบจากเฉลยเพื่อเปรียบเทียบผล 
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2.2  ศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด 
 1)   ศึกษางานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรมการศึกษา 
 2)   กิจกรรมครั้งที่ 1 คือ งานชิ้นที่ 1 และ 2  ส่งภายในวันที่  30  พฤษภาคม  2558 
 3)   กิจกรรมครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่  4  กรกฎาคม  2558 
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ส่วนที่ 4   
การสัมมนาเสริม 

 
 การสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่บังคับให้นักศึกษาทุกคนต้องมาเข้าร่วม  เพื่อรับฟังประเด็นต่าง  ๆ 
โดยสรุปพร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และน าเสนอผลงานที่ได้ท าการศึกษาเพ่ือเสริมความรู้
และประสบการณ์  
 
รายละเอียดก าหนดการสัมมนาเสริม 
  
ครั้งที่ 1  
สรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่วยที่  1 - 7 
วันที่  30 - 31  พฤษภาคม  2558 
 
ครั้งที่ 2  
สรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่วยที่  8 - 15 
วันที่  4 - 5  กรกฎาคม  2558 
 
หมายเหตุ  :  การเข้ารับสัมมนาเสริมจะมีการอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ 

       คิดเห็นร่วมกัน  นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องทบทวนความรู้และศึกษาเนื้อหาจากประมวล 
       สาระชุดวิชาก่อนเข้ารับการสัมมนาเสริมทุกครั้ง 

 
การประเมินผล 

1)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหน่วย 
2)  ประเมินผลตนเองจากกิจกรรมประจ าหน่วย 
3)  ประเมินจากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการสัมมนา 
4)  ประเมินจากงานที่ส่งและการน าเสนอผลงานในวันสัมมนาเสริม 
5)  ประเมินจากการสอบไล่ 
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ส่วนที่ 5 
งานที่ก าหนดให้ท าและก าหนดการส่งงาน 

 
5.1  งานที่ก าหนดให้ท า   

งานชิ้นที่  1  กรณีศึกษา (เอกสารแนบท้ายฉบับ) 

 

งานชิ้นที่  2  ประกอบด้วยงาน  2  ชิ้น  คือ  สรุปเนื้อหาหน่วยที่  1  ถึง  8  และตอบค าถาม  4  ข้อ
(ให้นักศึกษาตอบโดยการเขียนด้วยลายมือ) 

  
ข้อ 1. 

การพัฒนาคุณภาพประชากร มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างไร 
และรัฐควรเข้ามามีบทบาทในการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง จงอธิบายมาให้เข้าใจ 

 
ข้อ 2. 
 2.1 ก าลังแรงงานในเชิงคุณภาพแตกต่างจากแรงงานในเชิงปริมาณอย่างไร จงอธิบาย 
 2.2 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าลังแรงงาน จงระบุพร้อมทั้งอธิบายปัจจัยดังกล่าว
มาให้เขา้ใจ 
 
ข้อ 3. 

ก)  จงอธิบายการเสนอขายแรงงานของบุคคลในตลาด โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 

ข)  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่า หากค่าจ้างแรงงานหรือผลตอบแทนจากการท างานสูงขึ้น 
บุคคลที่เป็นแรงงานจะเสนอขายแรงงานของตนมากขึ้นตามอัตราค่าจ้างที่เพ่ิมสูงขึ้น จงอธิบายมา
ให้เข้าใจ (ให้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ) 

 
ข้อ 4. 
 จงระบุปัจจัยส าคัญที่น ามาใช้ในการก าหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า พร้อมทั้งอธิบายว่าการก าหนด
ค่าจ้างในทางปฏิบัติเหมือนหรือแตกต่างจากการก าหนดค่าจ้างแรงงานในทางทฤษฎี 

 
 

งานชิ้นที่ 3  (ให้นักศึกษาตอบโดยการเขียนด้วยลายมือ) 
ประกอบด้วยงาน  2  ชิ้น  คือ  สรุปเนื้อหาของหน่วยที่  9  ถึงหน่วยที่  15  และตอบค าถาม

จ านวน  5  ข้อ ดังต่อไปนี้  (การสรุปเนื้อหา : ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในส่วนที่ส าคัญๆ ของแต่ละหน่วย) 
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ข้อ 1. จงอธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงมีการย้ายถิ่นของแรงงานจากประเทศ พม่า ลาว เขมร มายังประเทศ
ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมากกว่า เช่น ไทยหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยให้นักศึกษาใช้หลักการและ
แนวคิดทางทฤษฎีมาประกอบในการอธิบาย 

  
ข้อ 2. ข่าวที่พบเห็นจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุโทรทัศน์ที่มีการรายงาน เกี่ยวกับเรื่องสารพิษที่
เกิดจากท่อแก๊สระเบิด น้ าเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่แม่น้ าล าคลอง คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งถูกไฟคลอกเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ในโรงงาน ฯลฯ ได้ปรากฎให้ได้ยินได้
ฟังอยู่เสมอมา ให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารการสอนชุดวิชานี้มาสรุปให้เห็นถึงประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยว่าท าไมจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและเอกชนต้องให้ความสนใจ (ให้ใช้หลักการและแนวคิดใดทาง
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการอธิบาย) 
 
ข้อ 3. นายยินดีประกอบอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนนทบุรี เจ้าของกิจการ
ได้ท าสัญญาว่าจ้างนายยินดีเป็นระยะเวลา 3 ปี งานที่นายยินดีท าอยู่ขณะนี้ได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมาย
แรงงานก าหนด  หลังจากที่ท างานได้ 6 เดือน นายยินดีได้รับอุบัติเหตุจากงานเกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการ
รักษาจากโรงพยาบาล  แพทย์ได้ท าการวินิจฉัยโรคและรักษาอาการเจ็บป่วยให้  พร้อมแนะน าให้นายยินดี
หยุดงานเพื่อพักผ่อนรักษาตัวเป็นระยะเวลา 1 เดือน นายยินดีจึงมาปรึกษาท่านเพ่ือขอค าแนะน าในการใช้
ประโยชน์จากการประกันสังคมเพ่ือช่วยเหลือตนเองจากการเจ็บป่วย ให้ท่านใช้ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษา เรื่องการประกันสังคมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาให้ข้อแนะน าและเสนอแนะแก่
นายยินดี 
 
ข้อ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้การศึกษาแตกต่างจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยให้การ
ฝึกอบรมอย่างไร จงใช้แนวคิดทางด้านทฤษฎีมาอธิบายว่าหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบในการอธิบาย 
 

 
ข้อ 5. 

ก)  โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจใหม่ และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ปัจจุบันอย่างไร และทรัพยากรมนุษย์ควรมีการพัฒนาไปในทิศทางใด 
ข)  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อลักษณะการท างาน และการจ้างงานอย่างไร  
จงอธิบายแนวโน้มการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือให้ตอบรับกับโลกในยุคปัจจุบัน 
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5.2  ก าหนดการส่งงาน 
งานชิ้นที่ 1 และงานชิ้นที่ 2  ก าหนดส่งวันเสาร์ที่  30  พฤษภาคม  2558 
งานชิ้นที่ 3  ก าหนดส่งวันเสาร์ที่  4  กรกฎาคม  2558 
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ส่วนที่ 6 
การประเมินผลการศึกษา 

  
 การประเมินผลชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจะ
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
6.1   คะแนนเก็บ        40  คะแนน 

1)  การมีส่วนร่วมในการสัมมนาครั้งที่ 1      5  คะแนน 
2)  การมีส่วนร่วมในการสัมมนาครั้งที่ 2      5  คะแนน 
3)  งานชิ้นที่ 1        10  คะแนน 
4)  งานชิ้นที่ 2         7  คะแนน 
5)  งานชิ้นที่ 3         8  คะแนน 
6)  e-Learning          5  คะแนน 

 
หมายเหตุ 
1. การมีส่วนร่วมในการสัมมนาพิจารณาจากการเข้าชั้นเรียน การอภิปราย และซักถาม 
2. งานชิ้นที่ 1,2 และชิ้นที่ 3 พิจารณาจากความถูกต้อง ความชัดเจนในการตอบและการส่งงานตรงเวลา 

 
6.2  คะแนนสอบไล่        60  คะแนน 
         พิจารณาจากความสมบูรณ์ และความถูกต้องของค าตอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



13 
 

ตารางการศึกษาประจ าสัปดาห์ 
ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
 

สัปดาห์/วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
1 หน่วยที่ 1  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนวการ  

   ศึกษาหน่วยที่ 1 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 1 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

2 หน่วยที่ 2 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนวการ 
    ศึกษา หน่วยที่ 2 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 2 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม   

3 หน่วยที่ 3  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษา หน่วย 3 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 3 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม  

4 หน่วยที่ 4 1.ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนวการ 
   ศึกษาหน่วยที่ 4 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 4 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์/วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
5 หน่วยที่ 5  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 

    การศึกษา หน่วยที่ 5 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 5 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

6 หน่วยที่ 6  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนวการ 
    ศึกษา หน่วยที่ 6 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 6 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

7 หน่วยที่ 7 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษา หน่วยที่ 7 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 7 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
7. เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที่ 1 
    ในการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1 

8 หน่วยที่ 8  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนใน 
    แนวการศึกษาหน่วยที่ 8 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 8 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์/วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
9 หน่วยที่ 9  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 

    การศึกษาหน่วยที่ 9 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 9 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

10 หน่วยที่ 10 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษาหน่วยที่ 10 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 10 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

11 หน่วยที่ 11 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษาหน่วยที่ 11 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 11 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

12 หน่วยที่ 12  1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษาหน่วยที่ 12 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 12 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
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สัปดาห์/วันที ่ ชื่อหน่วย กิจกรรมการศึกษา 
13 หน่วยที่ 13 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 

    การศึกษาหน่วยที่ 13 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 13 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

14 หน่วยที่ 14 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษาหน่วยที่ 14 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 14 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 

15 หน่วยที่ 15 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนว 
    การศึกษาหน่วยที่ 15 
2. ฟังเทปเสียง 
3. ศึกษาประมวลสาระหน่วยที่ 15 
4. ท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในแนวการศึกษา 
5. ประเมินผลหลังเรียน 
6. ตรวจแนวตอบกิจกรรม 
7. เตรียมน าเสนอผลงานชิ้นที่ 2 ในการสัมมนา 
    เสริมครั้งที่ 2 

 
หมายเหตุ ตารางนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ นักศึกษาอาจปรับตารางได้ตามความเหมาะสมโดยยึด 

การสัมมนาเสริมเป็นหลัก 
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ตัวอย่างปกรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 

รายงานการสัมมนาเสริม 
 
 

ชุดวิชา  60725 เศรษฐศาสตร์ทรพัยากรมนุษย์และ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  

 
 

เรื่อง 
 

 
 
 

จัดท าโดย 
 
 

ช่ือ - สกุล…………………………………………………………….……………………………. 
เลขประจ าตัว…………………………………………………..…………………………… 

 
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 

สถานท่ีสัมมนาเสริม………………………………………….………………………………………………………….… 
 

วันท่ี…………..เดือน…………………………………….………พ.ศ…..……….…. 
 

 
  



18 
 

กรณีศกึษาชุดวชิา 60725 
รองศาสตราจารย์รัชฎาพร เลิศโภคานนท์ 

 
ค าส่ัง ให้นกัศกึษาวิเคราะห์กรณีศกึษาท่ีให้พร้อมทัง้ตอบค าถามท้ายเร่ือง 
 

การศกึษามีบทบาทและความส าคญัตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศตา่งๆ และ
นบัเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ จากการศกึษางานวิจยัในระยะท่ีผา่น
มาจะเห็นวา่ประเทศตา่งๆท่ีสามารถด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไปได้อย่างก้าวไกลเพราะ
คนในประเทศมีความรู้ ความสามารถ และก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
เกิดขึน้  
 โลกในยคุปัจจบุนัเป็นยคุแหง่การเรียนรู้ โลกาภิวฒัน์และเศรษฐกิจใหมท่ าให้นานาประเทศตา่ง
มุง่ให้ความส าคญักบัการพฒันาคนในประเทศของตนให้เป็นคนในสงัคมแหง่การเรียนรู้ เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและก้าวหน้าได้เปิดโอกาสให้โลกใบกว้างแคบลง การเรียนรู้ของคนในสงัคมได้เปล่ียนไปจากรูป
แบบเดมิ สถาบนัการศกึษาซึง่เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีส าคญัจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้า
กบัโลกยคุใหมซ่ึง่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้  การเรียนการสอนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ทนักบัยคุสมยั/ทนัตอ่
เหตกุารณ์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดมิท่ีอาศยัครูเป็นผู้สอนเพ่ือป้อนความรู้ให้กบัลกูศิษย์
นัน้ หมดยคุสมยัไปแล้วเพราะเดก็ในยคุปัจจบุนัเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย รวดเร็ว จนกระทัง่ครู/อาจารย์ก้าว
ตามไมท่นักบัสิ่งใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ ตวัอยา่งเชน่ การใช้ internet หรือ line ในการสืบค้นข้อมลูเพื่อหาความรู้ 
สิ่งใหม่ๆ   เป็นต้น 

กระบวนการเรียน/การสอน เพ่ือสร้างองค์ความรู้จงึจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัยคุ
สมยัโดย ครู/อาจารย์จะต้องท าความเข้าใจและรู้จกักบันกัเรียนและนกัศกึษาในแตล่ะ generations 
โดยจะเห็นวา่นกัเรียน/นกัศกึษาในแตล่ะ generations นัน้จะแตกตา่งกนัออกไป  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
กลุม่ของ generation Y และ generation Z นัน้ จะแตกตา่งจากกลุม่ของ generation X และ
generation B ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่ของผู้สงูวยั   

กลุม่คนในยคุ generation Y และ generation Z เป็นกลุม่ท่ีเตบิโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุม่ของ Gen Z ซึง่มีการส่ือสารระหว่ากนัโดยใช้ส่ือบนหน้าจอมือถือหรือ
คอมพิวเตอร์ เป็นคนในสงัคมดจิิทลั (digital) ท่ีเป็นตวัของตวัเอง กล้าพดู กล้าแสดงออก มีความรู้ใน
เทคโนโลยีดี ท าอะไรก็มกัจะอ้างเหตแุละผล นิยมใชอินเทอร์เน็ท และโทรศพัท์มือถือในการติดตอ่
ออนไลน์เพ่ือเช่ือมโลก เช่ือมวฒันธรรม แบบเปิดโลกสูส่งัคมใบกว้าง มีการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยี
สมยัใหม ่
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เม่ือมองกลบัย้อนมามองครูและอาจารย์ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่ของ generation X มีบางสว่น
อยูใ่นกลุม่ของgeneration B จะเห็นวา่คนในสองกลุม่นีไ้ด้เตบิโตมาก่อนท่ีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
จะนิยมแพร่หลายเพราะในยคุนัน้ราคาเทคโนโลยีและคอมพวเตอร์ยงัสงูมากอยู ่ จึงยงัคงติดยึดกบัการ
ตดิตอ่ส่ือสารและเรียนรู้แบบเดมิๆอยู ่  ช่องวา่งระหว่างวยัท่ีเกิดขึน้จงึเปรียบเสมือนก าแพงท่ีกัน้ขวางคน
ในกลุม่ตา่งๆเหล่านี ้ หากไมส่ามารถท่ีจะทลายก าแพงท่ีเกิดขึน้ลงมาได้ก็จ าเป็นต้องท าให้เตีย้ลงมาก
ท่ีสดุเทา่ ท่ีจะท าได้  โดยบทบาทครูและอาจารย์ผู้สอนต้องเปล่ียนไปโดยเปล่ียนจากครูผู้สอนมาแสดง
บทบาทในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียน/นกัศกึษาชว่ยเหลือตวัเองโดยครู/อาจารย์ท าหน้าท่ี
อ านวยความสะดวกหรือเป็นผู้ facilitateให้นกัเรียน/นกัศกึษาเรียนรู้จากการลงมือท าหรือลงมือปฏิบตั ิ
โดยนกัเรียนจะเรียนเพราะอยากเรียน ไฝ่หาความรู้เพราะต้องการเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ บางคนก็เรียกวิธีนี ้
วา่การเรียนรู้แบบ Project-Based Learning  

หน้าท่ีของครู/อาจารย์ คือ ต้องให้นกัเรียน/นกัศกึษา อ่านออก เขียนได้ คดิเป็น วิเคราะห์ได้ 
แก้ปัญหาเป็น รู้จกัสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ ได้สร้างสิ่งใหม่ๆ เป็น  มีภาวะการเป็นผู้น า สามารถท างาน
เป็นทีม อีกทัง้ยงัต้องสร้างกระบวนทศัน์ให้นกัเรียน/นกัศกึษามีความสามารถท่ีจะเลือกสรรค์รับเอา
วฒันธรรมท่ีตา่งออกไปจากของตนเข้ามาใช้ได้อยา่งชาญฉลาด   

คณุลกัษณะของครู/อาจารย์ท่ีจะรับกบันกัเรียน/นกัศกึษาในกลุม่ generation Y และกลุม่
generation Z ควรประกอบด้วย 

1. มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม ่ ใช้อปุกรณ์การส่ือสารสมยัใหมเ่ป็น เชน่  คอมพิวเตอร์ 

facebook  เลน่ line ฯลฯ  

2. ต้องใช้เทคโนโลยีได้อยา่งคล่องแคลว่ โดยท าหน้าท่ีทัง้เป็นผู้ ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม ่ เป็น

ผู้ใช้และผู้แพร่กระจายความรู้นัน้ 

3. แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ ความเห็น เพ่ือให้ก้าวทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

4. ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหมอ่ย่างสม ่าเสมอ ทกุท่ี ทกุเวลา แล้วแพร่กระจายความรู้ท่ีได้สู่

นกัเรียน/นกัศกึษา ชมุชนท่ีท างาน และเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะชน 

5. มีความสามารถในการเลือกสรรค์ความรู้ท่ีทนัสมยั และน าเอาความรู้นัน้มาออกแบบการ

เรียนการสอนให้แก่นกัเรียน/นกัศกึษา 

6. มีคณุธรรม จริยธรรมในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
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กิจกรรม ค าถามส าหรับกรณีศึกษา 
1. ให้นกัศกึษาน าเอาความรู้ท่ีได้จากการศกึษาเอกสารการสอนชดุวิชาเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรมนษุย์และการจดัการทรัพยากรมนษุย์ในองค์กรมาใช้ในการวิเคราะห์และ

ประเมินกรณีศกึษาพร้อมทัง้แสดงความคิดเห็นว่า ทา่นเห็นด้วยหรือไมอ่ยา่งไรในประเดน็

ใดบ้าง    โดยให้เหตผุลประกอบอยา่งน้อย 1 หน้ากระดาษ  

2. ให้นกัศกึษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการหรือจากอินเทอร์เน็ท ในประเด็นตา่งๆท่ีกลา่ว

ไว้ในกรณีศกึษา โดยให้ระบวุา่ทา่นเห็นด้วยหรือไมใ่นประเดน็ไหน อยา่งไรบ้าง พร้อมทัง้ให้

เหตผุลประกอบ  โดยให้ระบแุหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีน ามา support ( อยา่งน้อย 1 

หน้ากระดาษ) 

 
……………………………………………. 
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