รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557
รหัสวิชา 3573703 ชื่อรายวิชา การจัดการวางแผนกําลังคน
ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
รหัส (2 ตัวแรก) 55

อาจารยผูสอน
ดร. เฟองฟา เปนศิริ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา
…………………………………………

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มคอ. 3

คํานํา
การจัดการวางแผนกําลังคน เปนกระบวนการหนึ่งของงานบริหารบุคลากรที่วิเคราะห วางแผน
อัตรากําลังเพื่อสรรหาบุคคลทีม่ ีความสามารถ มีความเหมาะสมกับงานมาปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทํางานขององคการอยางมีประสิทธิผล ซึ่งนักศึกษา
จะไดเรียนรูภาคทฤษฎี กรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศและทําเวิรคช็อป ทําใหเปนผูที่สามารถเขาใจ
บูรณาการเนื้อหารายวิชานี้กับรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตรได
สามารถนําความรูไปประยุกตใชงานใน
ชีวิตประจําวัน และศึกษาในศาสตรขั้นสูงทีเ่ กี่ยวของตอไปได
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สารบัญ
หมวด

หนา

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
7
10
12
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
3573703 การจัดการวางแผนกําลังคน
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
การบริการลูกคา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
นางสาวเฟองฟา เปนศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
อาคาร 1 หอง 1209
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหเขาใจ แนวคิดและประโยชนของการจัดการกําลังคน
1.2 เพือใหเขาใจถึงวิธีการใชกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด และรักษากําลังคนที่มีคณ
ุ ภาพ
1.3 เพื่อพยากรณ ปญหาและความตองการกําลังคนในอนาคต
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การบริหารประสิทธิภาพของแรงงาน การตัดสินขีดความสามารถ การเปลี่ยนแปลงเวลาเขาทํางาน
การแกปญหาแรงงาน การควบคุมคน การจูงใจ และการสื่อสารสําหรับการบริหารแรงงาน
Productive workforce management, staff competency judgement, shift
arrangement, workforce problem solving, people control, motivation, communication for
workforce management.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
20 ชั่วโมง

ในกรณีที่ติดวันหยุด
นักขัตฤกษ

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
22 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
50 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต (1.1)
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม (1.2)
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยกํากับดูแลอยางจริงจังจนเกิดเปนนิสัย
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน 1.3 วิธีการประเมินผล
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1.3 วิธีการประเมินการสอน
- สังเกตพฤติกรรม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควาและการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหา (2.1)
- สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายแนวคิดของการจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกปญหา (2.2)
- มีความรูในแนวกวางเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง (2.6)
2.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็น
2.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรม
- การสอบขอเขียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ (3.1)
- สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (3.2)
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหา
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- สามารถสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4.1)
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4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
- สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม (5.4)
5.2 วิธีการสอน
- สอนแบบบรรยาย
- มอบหมายใหคนควาและเขียนรายงาน
- จัดกิจกรรมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
5.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม
- ตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
- สังเกตพฤติกรรม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

1-2

3

การอบรมและพัฒนา
กําลังคน

ระบบการวางแผนกําลังคน

จํานวน
ชั่วโมง
6

3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง

ผูสอน
-อาจารยจาก
บริษัททรู คอ
ปอเรชั่น จํากัด
มหาชน
-เฟองฟา เปนศิริ

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
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- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง
4-5

การพยากรณกําลังคนและ
การแกปญหากําลังคน

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง

6-7

การพัฒนากําลังคนและ
การพัฒนาองคการ

6

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง

8

มคอ. 3
8

9
10-11

12-13

การสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการวางแผน
กําลังคน

การประเมินประสิทธิภาพ
ของกําลังคน

3

- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมงPoint ประกอบ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง

สอบกลางภาค
6
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมงPoint ประกอบ
แลว
- นักศึกษาทดลองใช
โปรแกรมประยุกตดานตางๆ
6
- บรรยายโดยมีสื่อการสอน :
Power Point Slide และ/
หรือ คลิปมัลติมีเดีย
ประกอบ
- ระหวางการบรรยาย มีการ
ตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบ
คําถามหรือใหนักศึกษา

-อาจารยจาก
บริษัททรู คอ
ปอเรชั่น จํากัด
มหาชน
-เฟองฟา เปนศิริ

9

มคอ. 3
ยกตัวอยาง เพื่อทดสอบ
ความเขาใจ
- ใหนักศึกษาทํา work
shop หรือทําแบบฝกหัด
ทายชั่วโมง
14-15
16

นักศึกษานําเสนอโครงงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 4.1,
5.4
2
1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 4.1, 5.4

3

2.1, 2.2, 2.3, 5.4

6

สอบปลายภาค

วิธีการ
สัปดาหที่
ประเมิน
ประเมิน
ทํางานตาม 2-7 และ 8-15
แบบฝกหัด

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30%

- การเขาชั้น 1-15
เรียน
- การมีสวน
รวมใน
การถาม
ตอบและ
อภิปราย
การสอบ
8 และ 16
กลางภาค
และสอบ
ปลายภาค

15%

55%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารและสิ่งพิมพจากบริษัททรู คอรปอเรชั่น
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษามีสว นรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แบบสังเกตและแบบสอบถาม
- ผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- หลังจากกิจกรรมขอที่ 2 ไดผลของการประเมิน หาขอสรุป และวิธีการแกไข
- จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชาโดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบแบบทดสอบ รายงาน
กิจกรรมตางๆ วิธีการใหคะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดทําคลังขอสอบมาตรฐานที่มีคา ความยาก
งายคาอํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ อยูในเกณฑมาตรฐาน
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของผูเรียนในแตละป และกิจกรรมตางๆ ให
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานในปจจุบัน
- ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน
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