รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รหัสวิชา 3622401 ชือ่ รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน
(1) นายกฤษณ์ นวลจันทณ์

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
ดร.นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

คานา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิช า
3622401 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าแกน โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒ นาและฝึกอบรม การบริห ารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิการยน 2559
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หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
362401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
2. จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.นฤตย์ราภา ทรัพย์ไพบูลย์
อาจารย์ผู้สอน
(1) นายกฤษณ์ นวลจันทร์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 25 สิงหาคม 2557
วันที่ปรับปุรงครั้งล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การ
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร ตารา
บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์
ด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ารและหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จาก
ประสบการณ์งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
2.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจสถานการณ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อม
ณ ปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อศั กยภาพของผู้เรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงทั้งในภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่ อ ปรับ ปรุ งรูป แบบการน าเสนอและวิธีก ารสอนให้ เนื้อ หามีค วามทั น สมัย มี การจัด และ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์ งาน การวิเคราะห์ ส มรรถนะ การสรรหา การคั ด เลื อก การพั ฒ นาและฝึ กอบรม การบริห าร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Concepts, theories, definitions, trends of human resource management; policy and
planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and
training; compensation and welfare; performance evaluation; preserving human resource;
labor relation; change management; performance management; competency
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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development; cultural development; human resource management information systems;
moral and Ethic.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ มเพื่ อทดแทนคาบ
การศึกษา
เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถท าการ
สอนได้ หรื อ ตามที่ ผู้ เรี ย น
ร้องขอ เพื่อทบทวนความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ให้ มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มฝี ึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ
1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและ
สังคม
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
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1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถ
จัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการ
มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การ
แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจน
เป็นนิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษา การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม สิ่งต่อไปนี้
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในด้านการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
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2.2.1 จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทฤษฎี และ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.2 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้ นักศึกษาคิดหาเหตุผล
เข้าใจที่มา และสาเหตุของปั ญ หา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลั กษณะท่องจา
ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
3.1.1 สามารถสื บ ค้ น ประเมิ น ข้อ มู ล จากหลายแหล่ งและมี ป ระสิ ท ธิภ าพด้ ว ยตนเอง
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์สามารถบูรณา
การความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสิน ใจเลื อกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ ายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิน จากการสั งเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิ ปราย และการตอบ
คาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
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3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้
วัดทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
ดังนั้ น ในเรื่ อ งของความสามารถที่จ ะปรับ ตัว ให้ เข้ ากั บ กลุ่ มคนต่าง ๆ เป็ น เรื่อ งที่ จ าเป็ นอย่างยิ่ ง ดังนั้ น
อาจารย์ ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้ กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
4.1.1 สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิก
ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็ นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไข
ปัญหาของทีม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่ มี การก าหนดกิ จกรรมหรื อโครงการให้ ท าเป็ นงานกลุ่ ม การท างานที่ ต้ อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ทกี่ าหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่าดังนี้
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
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5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่ อ สารเพื่ ออธิบ ายและสร้างความเข้ าใจในรูป แบบการพู ด การเขียนที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข้ อ จากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์
ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
หัวข้อ /รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช้
1
แนะนารายวิชา
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
จัดการทรัพยากรมนุษย์
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
2-3 บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการ
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
4-5 บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
6-7 บทที่ 4 การออกแบบและการ
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
วิเคราะห์งาน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น

ผู้สอน
นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

8-9

หัวข้อ /รายละเอียด

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร

จานวน
ชั่วโมง

6

10-11 บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

6

12-13 บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

6
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

2

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ /รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

14

บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรม

6

15

ศึกษาดูงานบริษัทเอกชน ด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
เศรษฐกิจพอเพียง
สอบปลายภาค

6

16

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. PowerPoint
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ศึกษาดูงาน
2.รายงานสรุปการศึกษาดูงาน

ผู้สอน

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

นายกฤษณ์
นวลจันทร์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1. การมีส่วนร่วมใน 1.1.1, 1.1.2,
การเรียน
1.1.3, 1.1.4,
4.1.1, 4.1.2
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
1-15
15%
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
วิธีการประเมินผล

3

มคอ. 3
กิจกรรมที่

2. โครงการ/
กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย

3. สอบกลางภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

ของผู้เรียนในระหว่างที่ทางาน
ร่วมกัน
4. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
1.1.1, 1.1.2,
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
1.1.3, 1.1.4,
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
2.1.1, 2.1.2,
กิจกรรมของหลักสูตร
2.1.3, 4.1.1, 4.1.2 2. ประเมินจากการส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิน จากรายงานที่ นั ก ศึกษา
จัดทา
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากการสั ม ภาษณ์ การ
รายงานหน้าชั้นเรียน
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
8. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ เ รี ย นในระหว่ า งที่ ท างาน
ร่วมกัน
9. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล
2.1.1, 2.1.2,
1. ประเมินจากการสอบกลางภาค
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สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1-15

25%

8

20%
4

มคอ. 3
กิจกรรมที่
4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้
2.1.3
2.1.1, 2.1.2,
2.1.3

วิธีการประเมินผล
เรียน โดยใช้ข้อสอบปรนัย
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2557). ตำรำเรียน รำยวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร:
โครงการสวนดุสิต กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
2.1 ประเวศ มหารัตน์สกุล. (2556). กำรจัดกำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์.
กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน.
2.2 พยัต วุฒิรงค์. (2555). สุดยอดกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.3 โสภณ ภูเก้าล้วน. (2557). กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อีเทอร์นิตี้ไอเดีย.
2.4 วิเชียร วิทยอุดม. (2557). กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์.
กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน่า.
3.2 ชานาญ ปิยวนิชพงษ์ และคณะ. (2552). กรอบควำมคิดสำหรับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์.
กรุงเทพฯ: พียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
3.3 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2541). กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
3.4 นงนุช วงษ์สุวรรณ. (2553). กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
3.5 พยอม วงศ์สารศรี. (2551). กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3.6 วิเชียร วิทยอุดม. (2552). กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ์.
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

5

มคอ. 3
3.7 ศิริพงษ์ เศาภายน. (2553). กำรบริหำรทรัพยำมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บุ๊ค พอยท์.
3.8 Dessler Gary. (1994). Human Resource Management. 6th ed. Prentice Hall
Internation, Inc.
3.9 Previtt, Lena B. (May 1985). “The Emerging Field of Human Resource
Management,” Personnel Administration.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมิน ประสิ ทธิผลของรายวิช า สรุป ภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับ กลยุ ทธการสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ธรรมชาติของผู้ เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการ
วัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

6

