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คานา
รายละเอียดของรายวิช า (มคอ.3) ของรายวิชา 3821401 การจัดการองค์การและทุนมนุษ ย์
(Organization and Human Capital Management) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับแนวคิดและความสาคัญของการจัดการ กระบวนการ
การบริหารในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการ และการควบคุม แนวโน้มการจัดการใน
ศตวรรษที่ 21 แนวคิดทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุนมนุษย์ การ
วางแผนทรั พยากรมนุษ ย์ การสรรหา การคัด เลือก การทดสอบ การสั มภาษณ์ ระบบการจ้า งงาน การ
ติดตามประเมินผล การสื่อสารองค์กร การรักษาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ภาวะ
ผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอีย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคัญต่อผู้ เ รียน ที่ เน้นทั้ง การเรีย นการสอนที่เป็นทฤษฎีและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ยนสามารถนาความรู้ที่ ไ ด้ จากรายวิช านี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2560
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3821401 รายวิชา การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(Organization and Human Capital Management)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
พรพิมล สุวรรณวัฒน์ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 19 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารในด้านการวางแผน การ
จัดองค์การ การอานวยการ และการควบคุม การบริหารทุนมนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุน
มนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนาไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สาหรับการบริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.3 เพื่อให้นั กศึกษาสามารถนาไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางาน และเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการที่จะนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้มีเนื้อหาทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
สร้างความพึงพอใจต่อนักศึกษา
3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสาคัญของการจัดการ กระบวนการการบริหารในด้านการวางแผน การจัดองค์การ
การอานวยการ และการควบคุม แนวโน้มการจัดการในศตวรรษที่ 21 แนวคิดทุนมนุษย์และการบริหารทุน
มนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก
การทดสอบ การสัมภาษณ์ ระบบการจ้างงาน การติดตามประเมินผล การสื่อสารองค์กร การรักษาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน จริยธรรมในการจัดการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Concepts and importance of management; management process including
planning, organizing, directing, and controlling; trend of management in the 21st century;
concepts of human capital and human capital management; the increase in organizational
productivity using human capital; human resource management; recruitment, selection,
testing, interview; employment system; monitoring and evaluation; organizational
communication; retaining human resources; compensation management; labor relation;
leadership; motivation; team building; ethical management and social responsibilities
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
45 ชั่วโมง
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ต่อภาคการศึกษา คาบเรียนที่ไม่สามารถทา
ภาคสนาม
การสอนได้ สอนเสริ ม
ตามความต้ อ งการของ
นักศึกษาเฉพาะราย เพื่อ
ท บ ท ว น ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจมากขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห์
หรือ
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผสู้ อนกาหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office hour) ที่ห้องพักอาจารย์ อาจารย์
ประจาคณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กาหนด
ช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ และ Facebook
(เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้ และความเข้า ใจในคุณค่า แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิช าชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสถาบันและ
สังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสานึก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมี
คุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมี
ส่วนร่วมในการเรียน การพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย ชุมชน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสม
ตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา โดยการเป็นต้นแบบที่ดีให้นักศึกษา การจัดทา
กรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
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1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การแต่งกายให้
เหมาะสมตามกาลเทศะ ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษา ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับ องค์ความรู้ด้านการบัญชี โดย
สามารถบูรณาการและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิ บัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ ยนแปลงทางวิช าการ การวิจัยและวิช าชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีการ
บัญชี มาตรฐานการบัญชี และการประยุกต์ใช้ความรู้ ในการจัดทานาเสนอรายงานทางการเงิน แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติทางการบัญชี
2.2.2 การเรียนรู้จากสังคมออนไลน์ (Social Network) เว็บไซต์ต่าง ๆ
2.2.3 e-Learning
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค
2.3.2 การสอบปลายภาค
2.3.3 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
โดยคานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
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มคอ.3
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบการอภิปรายร่วมกัน
3.2.2 การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
3.2.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา กิจกรรมเสริม
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
3.3.2 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
3.3.3 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากเล่มรายงานกลุ่มและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4.3.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล
ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ
การนาเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์
5.2.2 ให้มีการนาเสนอรายงาน
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มคอ.3
5.3 วิธีการประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ ความถูกต้อง การ
ใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
1

แนะนาเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสาคัญของ
การศึกษาในรายวิชา

แนวความคิดพื้นฐานด้านการ
จัดการ
- ความหมายของการจัดการ
- แนวความคิดและทฤษฎี
ทางการจัดการ
- หน้าที่ของการจัดการ
- อานาจและขอบเขตของ
การจัดการ
- บทบาทของการจัดการ
- ทักษะทางการจัดการ
- ประโยชน์ของการจัดการ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ลักษณะ อธิบายวิธีการต่าง ๆ
ทีอ่ าจใช้ในการออกแบบและ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และ
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน
อ่านเสริม และwebsite เพิ่มเติมและการ
บรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระ
การเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุน
มนุษย์
2. สื่อการสอน
Power point
3. ใบงานกิจกรรม

1

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

จัดการรูปแบบองค์กร
- ให้ความร่วมมือและทางานเป็น
ทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
2

การวางแผน
- ความหมายของการวางแผน
- ความสาคัญในการวางแผน
- ประเภทของแผนงาน
- ส่วนประกอบของแผนงาน
- ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อ
ปฏิบัติ
- ลักษณะของการวางแผนงาน
ที่ดี
- ข้อดีของการวางแผน
- ข้อจากัดของการวางแผน
Learning Outcome
- อธิบายวัตถุประสงค์และ
ความสาคัญของหน้าที่และการ
ดาเนินงานประเภทต่าง ๆ

3

สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการสอน องค์การและ
การจัดการ
2.ใช้สื่อ Power point
3.แนวการสอน
4.ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกิจกรรม
4. วิดีโอเกี่ยวกับการ
วางแผนในการทางาน

1

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ภายในองค์กรและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในองค์การ
การจัดการองค์การ
- ความหมายของการจัดการ
องค์การ
- ความสาคัญของการจัดการ
องค์การ
- หลักการจัดการองค์การ
- กระบวนการจัดการองค์การ
- โครงสร้างองค์การ
- การออกแบบองค์การ
- ขั้นตอนของการจัด
องค์การ
Learning Outcome
- อธิบ ายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้
ในการออกแบบโครงสร้ า งและ
จัดรูปแบบองค์กร
- อ ธิ บ า ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
ความส าคั ญ ของหน้ า ที่ และการ
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ เ ภ ท ต่ า ง ๆ
ภายในองค์กร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกิจกรรม
4. กรณีศึกษาให้ฝึก
เขียนโครงสร้าง
องค์การ

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
4

การอานวยการ และ การจูงใจ
- ความหมายของการสั่งการ
- องค์ประกอบของการสั่งการ
- ประเภทของการสั่งการ
- ลักษณะของการสั่งการ
- ศิลปะในการสั่งการที่ดี
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการสั่งการ
- ความหมายของการจูงใจ
- ความสาคัญของการจูงใจ
- กระบวนการจูงใจ
- ประเภทของการจูงใจ
- แนวคิดทฤษฎีการจูงใจ
Learning Outcome
- ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหาร
คนในการสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาผู้อื่น
- ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็น
ผู้นาเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปเกี่ยวกับศิลปะ
ในการสั่งการ

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
5

การควบคุม
- ความหมายของการควบคุม
- ความสาคัญของการควบคุม
- ประโยชน์ของการควบคุม
- กระบวนการการควบคุม
- ประเภทของการควบคุม
- เทคนิคและวิธีการในการ
ควบคุม
Learning Outcome

- ตรวจงานของตนเองและของ
ผู้อื่นเพื่อประเมินว่างานนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ
องค์กรหรือไม่
- ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจาย
งานในการมอบหมายงาน
- ให้ความร่วมมือและทางานเป็น
ทีมเมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิคในการ
ควบคุม

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
6

แนวคิดทุนมนุษย์และการ
บริหารทุนมนุษย์
- ความหมายของการบริหารทุน
มนุษย์
- ความสาคัญของการบริหารจัด
ทุนมนุษย์
- กระบวนการบริหารทุนมนุษย์
- จุดมุ่งหมายในการบริหารทุน
มนุษย์
- ประโยชน์ในการบริหารทุน
มนุษย์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารทุน
มนุษย์
4. แบบฝึกหัดท้ายบท

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารทุน
มนุษย์
- ประยุกต์ใช้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
7

การเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
ด้วยทุนมนุษย์
- ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับผลิตภาพของแรงงาน
- หลักของการเพิ่มผลผลิตใน
องค์การ
- หลักการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมองคน
- การประยุกต์ใช้ในองค์การสร้าง
ความสาเร็จ
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
Learning Outcome
- ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหาร
คนในการสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาผู้อื่น
-ให้ความร่วมมือและทางานเป็น
ทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
- ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็น
ผู้นาเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ให้นักศึกษาดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการ

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเกี่ยวกับการ
ทุนมนุษย์
4.วิดีโอตัวอย่าง
องค์การที่ประสบ
ผลสาเร็จด้วยทุน
มนุษย์

1

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

องค์กร
8

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- ความหมายการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- วัตถุประสงค์ของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- ขั้นตอนในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- ลักษณะที่สาคัญในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- ประโยชน์ของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- ปัจจัยที่ควรคานึงในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
- ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหาร
คนในการสร้างแรงจูงใจและ
พัฒนาผู้อื่น
- ประยุกต์ใช้ทักษะการกระจาย
งานในการมอบหมายงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
บทความการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์และ
วิเคราะห์
4.วิดีโอเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานใน
องค์กร

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
9

10

การสรรหา การคัดเลือก การ
ทดสอบ
- ความหมายของการสรรหา การ
คัดเลือก และการทดสอบบุคคล
เข้าทางาน
- ขั้นตอนในการสรรหา การ
คัดเลือก การทดสอบ
- วิธีการสรรหา การคัดเลือก
และการทดสอบบุคคลเข้าทางาน
Learning Outcome
- อธิบายว่าวิธีการต่างที่ใช้วิธีการ
สรรหา การคัดเลือก และการ
ทดสอบบุคคลเข้าทางานได้
การสัมภาษณ์ ระบบการจ้าง
งาน การติดตามประเมินผล
- ความหมายการสัมภาษณ์ และ
การติดตามประเมินผล
- วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์
และการติดตามประเมินผล
- ประโยชน์การสัมภาษณ์ และ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีทัศน์ เรื่องการ
การสรรหา การ
คัดเลือก

1

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

การติดตามประเมินผล
- หลักการของการสัมภาษณ์
และการติดตามประเมินผล
- ระบบการจ้างงาน

11

Learning Outcome
- ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิง
รุกและการสัมภาษณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
- สอบทานงานของตนเองและ
ของผู้อื่นเพื่อประเมินว่างาน
นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพขององค์กรหรือไม่
การสื่อสารองค์กร
- ความหมายของการ
ติดต่อสื่อสาร
-ความสาคัญของการ
ติดต่อสื่อสาร
-วัตถุประสงค์ของการ
ติดต่อสื่อสาร

ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

-กระบวนการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ
- การประยุกต์ในองค์การ

12

Learning Outcome
- ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิงรุก
ให้มีประสิทธิภาพ
การรักษาบุคลากร การบริหาร
ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์
- ความหมายการรักษาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน
- ขั้นตอนการพัฒนาบุคคลและ
การฝึกอบรม
- การธารงรักษาพนักงานและ
ค่าตอบแทน
- กฏกมายแรงงานสัมพันธ์
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ

นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน 3. วีดีโอการสื่อสารใน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา องค์การ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
กรณีศึกษา ข้อขัดแย้ง
ในองค์การ

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

20

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13

จัดการทรัพยากรมนุษย์
- ประยุกต์ใช้ทักษะการให้
คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง แก้ไขปัญหา และสร้าง
โอกาสให้ได้มากที่สุด
3
ภาวะผู้นา การจูงใจ
และการสร้างทีมงาน
- ความหมายของภาวะผู้นา
- การแบ่งประเภทผู้นา
- ภาวะผู้นากับการทางานเป็นทีม
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทปัญหาและรูปแบบการ
ตัดสินใจ
- ความหมายของการทางานเป็น
ทีม
- การสร้างทีมงาน
- กระบวนการบริหารทีมงาน
- บทบาทของทีมงาน
- การประเมินผลทีมงาน
- การพัฒนาและบริหารทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสร้าง
ทีมงาน
4.วีดีโอเกีย่ วกับผู้นา
แบบต่างๆในองค์การ

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

21

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

14

Learning Outcome
- ให้ความร่วมมือและทางานเป็น
ทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
-ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้นา
เพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร
จริยธรรมในการจัดการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
- แนวคิดด้านจริยธรรม
- การสร้างจริยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ
- บทบาทของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- บทบาทของธุรกิจในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- การพัฒนจริยธรรมในองค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเรื่อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในองค์กรธุรกิจ

1

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

22

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

Learning Outcome
- ระบุประเด็นทางจริยธรรมและ
กาหนดว่าเมื่อใดควรประยุกต์ใช้
หลักจริยธรรม
แนวโน้มการจัดการในศตวรรษ
ที่ 21
- แนวคิดหลักการการบริหาร
จัดการสมัยใหม่
- แบบจาลองการบริหารแนวใหม่
- ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถในการ
ทางาน
- การบริหารตนเอง
Learning Outcome
- การนาเสนอผลงาน
- ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์การ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึก
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการสอน
วิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอ เรื่องการจัด
การในศตวรรษที่ 21

2

อาจารย์
พรพิมล
สุวรรณวัฒน์

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1. การเข้าชั้นเรียน/ 1.1.4
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
10%
การตรงต่อเวลา/
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
การแต่งกาย
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
2. แบบฝึกหัด 1.1.4,2.1.2
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
15%
ทดสอบย่อย/
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งานที่ได้รับ
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
มอบหมาย
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่ม อบหมายให้ นั ก ศึก ษาฝึ ก ปฏิ บั ติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
3 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 1.14,2.1.2,4.1.2,5. 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ 1-15
15%
1.2
กรณีศึกษา
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

24

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
3. ประเมิ น จากการวิ เคราะห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
5. ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
4. รายงานและการ 1.1.4,2.1.2,3.1.3,4 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ ระหว่าง
.1.2,5.1.2
นาเสนองาน
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง ภาค
ง า น ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ การศึกษา
สัปดาห์ที่
มอบหมาย
15
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
5. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
(กลุ่ ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นา
และผู้ ต ามในการอภิ ป รายซั ก ถาม
ตลอดจนการใช้ความคิดแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสม
6. ประเมินจากผลการสืบค้นเทคนิค
ก า ร น า เ ส น อ โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้

20%

25

มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

5. สอบปลายภาค

วิธีการประเมินผล

เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
1.3,2.1,3.3,4.1,5.3 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
,5.4
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 พรพิมล สุวรรณวัฒน์. (2560). การจัดการองค์การและทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต. เอกสารประกอบการเรียน.
1.2 http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานวิจัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เว็บไซต์แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
3.2 พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2559). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
3.3 วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ. (2552). การจั ด คนในองค์ ก ารอย่ า งไรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ .
สืบค้นจาก //www.stou.ac.th/study/sumrit/10-50/page1-10-50.html .

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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