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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) รหัสวิชา
3622401 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชา เลือกรายวิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าแกน โดยมุงเนน ใหนักศึก ษามีความรู
ความเขา ใจใน แนวคิ ด ทฤษฎี การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ยเชิงกลยุ ท ธ
การบริ ห ารโครงสร า งองค ก ร และการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง การสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
การฝกอบรมและ การพัฒนา การบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริห ารการสื บ ทอดตํ าแหน งงาน การบริห ารความผูกพั น ในองค กร การบริห ารคาตอบแทนและ
ผลประโยชน จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทํางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความเทาเทียมกัน
พนั ก งานสั ม พั น ธ แ ละการสื่ อ สารภายในองค ก ร ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย การปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้ จะใชประกอบในรายวิชา การวัด
และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และเปนแนวทาง
ที่สามารถปรับปรุงรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับนักศึกษาไดเปนอยางดี
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย เนตรนภา ประชายะกา
อาจารยผูสอน
อาจารย เนตรนภา ประชายะกา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยสิรินธร กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 มิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยสอดคลอง
กับทฤษฎีที่เกี่ยวของสามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษยของธุรกิจตางๆ
ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล
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1.2 มีทักษะในการอธิบาย แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาคนควาเพิ่มเติมจาก
เอกสารตําราบทความทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ รวมถึงแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ต
1.3 มีความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการจัดทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความสําเร็จขององคการ
และประยุกตแนวคิดทฤษฎีกระบวนการและนําไปใช
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน น ให นั กศึ กษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษยในแนวคิดใหมๆ การพัฒ นา
ศาสตรดา นการจัดการทรั พยากรขององคกรและหน วยงานที่ป ฏิบั ติงานดานทรัพยากรมนุษ ย จากการ
วิ เคราะห กรณี ศึก ษา เพื่ อ เป น พื้ น ฐานนํ าไปปฏิ บั ติ งานต อ ไป โดยใช วิธีการเรีย นการสอนแบบ Active
Learning

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา (ระบุทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
แนวคิ ดทฤษฎี การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษย การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ยเชิ งกลยุ ท ธ
การบริ ห ารโครงสร า งองค ก ร และการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง การสรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร
การฝกอบรมและ การพัฒนา การบริหารความกาวหนาในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริห ารการสืบ ทอดตําแหนงงาน การบริห ารความผู กพั นในองคกร การบริหารคาตอบแทนและ
ผลประโยชน จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทํางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความเทาเทียมกัน
พนั ก งานสั ม พั น ธ แ ละการสื่ อ สารภายในองค ก ร ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย การปรับตัว
ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
Concepts, theories of human resource management, strategic human
resource management, staffing organization structure and planning workforce
management, recruitment and selection of personnel, training and development,
managing career advancement, performance management, succession management,
employee engagement, compensation and benefits, ethics and discipline in the
workplace, the law and opportunity on equity, employee relations and internal
communications, occupational safety and health, information technology for human
resources management, changes in generations of human resources, the corporate
culture adaptation
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

กําหนดตามความ
เหมาะสม

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาตอนักเรียนรายบุคคลหรือเปนกลุม 1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ) และแจงนักศึกษาทราบ อนุญาตใหนักศึกษาสามารถติดตอผานโทรศัพท Line และ E-mail ได

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในคุ ณ ค าแห งวิ ช าชี พ จรรยาบรรณวิช าชี พ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ

วิช าชี พ ประยุ กต จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ อาทิ ความโปรงใส ยึ ดถือในความถูกต องสู การเรีย นวิช าความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับจัดการทรัพยากรมนุษย
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ
สังคม ตลอดจนกฎกติกาของการเรียนการสอนรายวิชานี้ เชน การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตาม
กาลเทศะ เปนตน
1.1.3 สามารถบริหารเวลา จัดสรรกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพทั้งกิจกรรมในชั้นเรียนและงาน
ที่ไดรับหมายหมายใหทํานอกชั้นเรียน เพื่อสรางสมดุลและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม ใหความรวมมือตอกิจกรรมและงานกลุมที่ตองมุงเนนความรับผิดชอบเปนสําคัญ
1.2 วิธีการสอน
1) อธิบาย ยกตัวอยางสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของและกําหนดใหนักศึกษาอภิปรายตาม
แนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม
2) กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของที่ชื่นชอบมานําเสนอและรวมกันอภิราย
3) ศึกษาจากกรณีตัวอยางในประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย เชน
การจัดการทรัพยากรมนุษยที่ถูกตองตามหลักวิชาการการจัดการทรัพยากร
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1.พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3.2.ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินผลกระบวนการกลุม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2) มี ความรู และความเข า ใจในสาระสํ าคัญ ของศาสตรที่ เกี่ ย วข องกับ การจั ดการ ทั้ งทางด าน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3) มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
4) มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย รวมกับการอภิปราย และการทํางานกลุม
2) มอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบความรู ความเขาใจ จากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน
2) สังเกต ความสามารถในการรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
3) การเสนอนําผลการศึกษาคนควางา จากกรณีศึกษา
4) หลักฐานการศึกษาคนควาขอมูล จากการเอกสารรายงาน
5) การสอบกลางภาค และปลายภาคดวยขอสอบที่เนนหลักการและทฤษฎีและการประยุกตใชหลัก
ทฤษฎี
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพไดดวยตนเอง
เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรค สามารถประยุกตความรู
ทางการจั ด การและด า นอื่ น ที่ สั ม พั น ธ กั น จากสาขาวิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาและประสบการณ ม าใช ง านตาม
สถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
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3) มี ทั ก ษะในการแก ไขป ญ หาเฉพาะหน าในสถานการณ ต า งๆ อย างสร างสรรค โดยคํ านึ งถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง
ครบถวน
3.2 วิธีการสอน
1) อภิ ป รายกลุมโดยเน น ให อธิบ ายหลักการ เหตุผล เชน การวิเคราะห ความจําเปน ในการพั ฒ นา
บุคคล การพัฒนาสมรรถนะ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
2) การสอนโดยใชกรณี ศึกษาดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในบริบทที่หลากหลาย และนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
3) รว มกั น อภิ ป รายในหั วข อที่ จ ะเรี ย น ผูส อนสรุป แนวคิ ด และบรรยายเพิ่ม เติม ในหัว ขอดั งกลาว
ตลอดจนมอบหมายใหนักศึกษาทํากรณีศึกษาเพื่อฝกวิเคราะหและแกไขปญหา และการนําเสนอผลงาน และ
มีการอภิปรายกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแกปญหา
2) สังเกตการรวมอภิปราย
3) ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
4) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเนน ขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือ
วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการตัดสินใจในการ
กระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนาความรู และความคิดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3) สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมีทักษะ
การแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย พรอมกับยกตัวอยางกรณีศึกษา
2) มอบหมายใหทํางานทั้งรายบุคคลและรายกลุม มีการรวมอภิปรายทั้งภายในกลุมและระหวากลุม
3) การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ความตรงตอเวลาในการการสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม
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3) สังเกตการณนําเสนอผลงาน
4) สั งเกตพฤติ ก รรมการทํ า งานเป น ที ม ของนั ก ศึ ก ษาในระหว างที่ ทํ างานรว มกั น และการติ ด ต อ
ประสานงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิบ ายและสร า งความเข า ใจในรูป แบบการพู ด การเขี ย นที่ เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4) สามารถนํ าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเทคนิ ค การสื่ อสารที่ เหมาะสม มาใช ในสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานเลขานุการทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสาร
ตางๆ
2) สอนโดยอาศัยสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารตางๆ
3) กําหนดใหมีการนําเสนอผลงาน เชิงวิเคราะหจากกรณีศึกษา หรืองานที่มอบหมายโดยใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง และการเขียน
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
1

แนะนํารายวิชา
-แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมายของการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย
-ความหมายและความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-ภารกิจและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
-บทบาทงานการจัดการทรัพยากรมนุษย

3

1.แนะนําวิธีการเรียนการสอน
2.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา
3.บรรยายความรูพื้นฐาน
4.นักศึกษาผูสอนสรุปและอภิปรายรวมกัน
5.แบบฝกหัด

-Power Point

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู

-Power Point

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome

2

-ผูเรียนวิเคราะหประเภทการจัดการทรัพยากร
มนุษยได จากแนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
มนุษย
แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย
-สภาพแวดลอมตอการจัดการทรัพยากรมนุษย
-ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวใหม
-นโยบายและการวางแผนการจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย

-การคนควาสื่อ
อินเทอรเน็ต
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
-นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดในการวางแผนทรัพยากรมนุษย
-ความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย
-กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย

4.แบบฝกหัด

-Learning Outcome
3

-ผู เรี ย นวิเคราะห น โยบายและทิ ศ ทางการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษยได
การวิเคราะหงาน
-ความหมาย วัตถุประสงคของการวิเคราะหงาน
-ประโยชนของการวิเคราะหงาน
-กระบวนการวิเคราะหงาน
-เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหงาน
-ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหงาน
-การเขียนคําบรรยายลักษณะงาน
-การเขียนคุณสมบัติของผูปฏิบตั ิงาน

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา
2.บรรยายเนื้อหา
3.นักศึกษารวม
อภิปรายประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

-Power Point

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-การคนควาสื่อ
อินเทอรเน็ต

-Learning Outcome
-ผูเรียนวิเคราะหกระบวนการเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงาน และการเก็บขอมูลได
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
4

สมรรถนะ
-ความหมายของสมรรถนะ
-ลักษณะและความสําคัญของสมรรถนะ
-ประเภทของสมรรถนะ
-การวิเคราะหสมรรถนะ
-แนวทางการกําหนดสมรรถนะ
-การประยุกตใชแนวทางการกําหนดสมรรถนะ
-การพัฒนาสมรรถนะ

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งและตอบคํ า ถามจาก -การคนควาสื่อ
กรณีตัวอยาง
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัด และการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึกษากรณีตัวอยางการสรรหาและคัดเลือก -การคนควาสื่อ
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
5

-ผูเรียนวิเคราะหสมรรถนะและแนวทางการกําหนด
สมรรถนะได
การสรรหา
-ความหมายของการสรรหา
-ขอกําหนดที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหา
-ระบบการสรรหาและกระบวนการในการสรรหา

-Learning Outcome
6

-ผูเรียนวิเคราะหขอกําหนดและและกระบวนการใน
การสรรหาได
การคัดเลือก
-ความหมายการคัดเลือก

3
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
-การนําสมรรถนะมาใชในการคัดเลือก

-Learning Outcome
-วิเคราะหการนําสมรรถนะมาใชในการคัดเลือกได

7

การพัฒนาและฝกอบรม
-ความหมายของการพัฒนาและฝกอบรม
-กระบวนการฝกอบรม
-ประเภทของการฝกอบรม
-การนําสมรรถนะมาใชในการฝกอบรม

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึกษากรณีตัวอยางการพัฒนาและฝกอบรม -การคนควาสื่อ
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึกษากรณีตัวอยางการบริหารคาตอบแทน -การคนควาสื่อ
และสวัสดิการของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
-ผู เ รี ย นวิ เ คราะห ก ระบวนการการพั ฒ นาและ

8

ฝกอบรมได
การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ
-ความหมายและความสํ า คั ญ ของการบริ ห าร
คาตอบแทน
-วัตถุประสงคของการบริหารคาตอบแทน
-กระบวนการบริหารคาตอบแทน
-การนําสมรรถนะมาใชในการบริหารคาตอบแทน
-ประเภทของสวัสดิการ
-การบริหารสวัสดิการในองคการ
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)

-Learning Outcome
-ผูเรียนวิเคราะหกระบวนการบริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการได
สอบกลางภาค

9

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ความหมายละวัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน
-ประเภทของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
-หลักการและหลักเกณฑที่ใชในการประเมินผล
ปฎิบัติงาน
-ขั้นตอนการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
-การจัดการผลการปฏิบัติงาน

ขอสอบปรนัย
3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งการประเมิ น ผลของ
หนวยงานตางๆ
-การคนควาสื่อ
4.คน ควาระบบการประเมิน ผลงานเป น งาน อินเทอรเน็ต
รายบุคคล
5.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

1,2,3

3

1.บรรยายเนื้อหา
-Power Point
2.อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุมยอย
-การคนควาสื่อ
อินเทอรเน็ต

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา
อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
10

-ผูเรียนวิเคราะหการประเมินผลและหลักเกณฑที่ใช
ในการประเมินผลปฎิบตั ิงานได
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตอ)

-Learning Outcome
-ผูเรียนวิเคราะหขั้นตอนและการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

14

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
11

การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย
-ความหมายของการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย
-หลักการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคขอบเขตเนื้อหา

-Power Point

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งแรงงานสั ม พั น ธ ข อง -การคนควาสื่อ
หนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัด และการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
-การคนควาสื่อ
3.นักศึกษารวม
อินเทอรเน็ต
อภิป รายประเด็น สําคัญ ที่ เกี่ ยวของกับ สาระ
การเรียนรู

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
12

-ผูเรียนวิเคราะหการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยได
แรงงานสัมพันธ
-แนวคิด ทฤษฎีของหลักการคุมครองแรงงาน
-ความสําคัญและประโยชนของการคุมครองแรงงาน
- ความหมายและหลักการแรงงานสัมพันธ
-องคกรที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ
-สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานต า งๆ ของลู ก จ า งตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน

2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึกษากรณีตัวอยางการธํารงรักษาทรัพยากร -การคนควาสื่อ
มนุษยของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

-Learning Outcome
13

-ผู เรี ย นวิ เคราะห ห ลั ก การคุ ม ครองแรงงานตาม
แนวคิด ทฤษฎีของหลักการคุมครองแรงงานได
การเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาวั ฒ นธรรม
องคการ
-นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
-การจัดการทรัพยากรมนุษยกับนวัตกรรม
-องคประกอบหลักของการพัฒนาวัฒนธรรมองคการ

15

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
-วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นา
วัฒนธรรมองคการ
-กระบวนการในการพัฒนาวัฒนาธรรมองคการ

4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน
5.กํ า หนดกรณี ศึ ก ษ าเพื่ อใช ใ นกิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับสัปดาหสุดทายของ
การเรียนการสอน

-Learning Outcome
14

-ผูเรียนวิเคราะหการพัฒนาวัฒนธรรมองคการได
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
-ความสําคัญ ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
-กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี
-องค ก รของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ศึ ก ษากรณี ตั ว อย างการพั ฒ นาสมรรถนะ -การคนควาสื่อ
ของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัดและการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
-ผูเรียนวิเคราะห ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยและ-กิจกรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษยได
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มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

(ระบุขอ)
15

-จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
-แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และความสําคัญของ
จริยธรรมตอการจัดการทรัพยากรมนุษย
-ผลกระทบและแนวโนมดานจริยธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-จริยธรรมที่เกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรมนุษย
-จริยธรรมวิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขตของเนื้อหา -Power Point
2.บรรยายเนื้อหา
3.ก รณี ศึ ก ษ าจ ริ ย ธรรม ใน ก ารจั ด ก าร -การคนควาสื่อ
ทรัพยากรมนุษยของหนวยงานตางๆ
อินเทอรเน็ต
4.แบบฝกหัด และการคนควารายงาน

1,2,3

อ.เนตรนภา
ประชายะกา

-Learning Outcome
-ผู เ รี ย นวิ เ คราะห ผ ลกระทบและแนวโน ม ด า น
จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยได
สอบปลายภาค

ข อ สอบปรนั ย และ
อัตนัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูที่ได

วิธีการประเมิน

(ระบุขอ)
1

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1.3,2.1, 2.2,2.3
3.1,3.2, 3.3, 4.1,

รายงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน

15

10 %

8

25%

6,12

15%

4.3,5.1,5.3,
2
3

2.1,2.2, 3.1, 3.2, 3.3
1.3, 2.2,3.1, 3.2, 4.3
5.3

4
5

กลางภาค
วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอหนาชั้น
เรียน

1.3, 2.1, 2.2, 3.1,

การสังเกตพฤติกรรม

3.2, 3.3, 4.3, 5.3,

และผลการทําแบบฝกปฏิบัติระหวางเรียน

3.1, 3.2, 5.3

10 %
ทุกสัปดาห

สอบปลายภาค

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พัชรินทร กีรติวินิจกุล.(2557). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2.เอกสารและขอมูลสําคัญ
อาภรณ ภูวิทยพันธุ. (2549). Human resource management and development case
study. กรุงเทพฯ : เอช อาร เซนเตอร.
ณัฎฐพันธ เขจรนันทน. (2546). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง.
วิเชียร วิทยอุดม. (2550). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : ธนธัชการพิมพ.
-------------------------. (2552). Competency Development Roadmap. กรุงเทพมหานคร : เอช
อาร เซ็นเตอร,
Dessler, G. (2003). Human resource management. New jersey : Pearson Education
Nelson, D. L. & Quick, J. C. (2003). Organizational behavior. Ohio : Thomson Learning.
Noe, R. A. (2002). Employee training & development. Boston : Mc Graw-Hill.
- พระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน
- พระราชบัญญัติการจายคาตอบแทนขั้นต่ําฉบับที่ใชในปจจุบัน
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
อํานาจ วัดจินดา. (2550). การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคที่มีการแขงขันทางเศรษฐกิจ. [On-line].
Available : http://www.hrcenter.co.th./hrknowview. asp?id=441&mode= disp [2550,
กรกฎาคม 5]
--------------------. ( 2550) . ก ล ยุ ท ธ ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ส มั ย ใ ห ม . [On-line]. Available :
http://www.hrcenter.co.th./hrknowview.aspid=436&mode=disp [2550, กรกฎาคม 5]
Dubin, A. J. (1981). Personnel and human resource management. Cincinnati : Litton
Educational.
Flippo, B. E. (1971). Principles of Personnel Management. New York : Mc Graw-Hill.
- www.hrcenter.co.th
- www.tma.or.th
- www.manager.com
- http://teacher.aru.ac.th/jittima/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินปญหาการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.2 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย โดยนักศึกษาในระบบออนไลน และการประเมิน
รายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และใหขอมูลปอนกลับแกอาจารยผูสอน
2.2 ระดับผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 จากผลการสอบ/ การทวนสอบลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การประเมินการสอนของ
ตนเองและอุปสรรค ปญหา แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชา
ในภาคการศึกษาถัดไป
3.2 ผูสอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยประเมิน
คุณภาพขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนน ตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา สอบ
ทวนการกรองผลคะแนนสอบ รายงาน ฯลฯ
4.2 มี ก ารตั้ งคณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรูข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
4.3. การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนจากขอมูลที่ได
ในขอ 1,2
5.2. นําผลมาปรับปรุงรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 สําหรับปการศึกษาตอไป
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