รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560
รหัสวิชา 2553333 การวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
ตอนเรียน A1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
รหัส 58

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553333 การวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเลือก )
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร. เอกอนงค ศรีสําอางค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานครฯ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 สิงหาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิด ทฤษฎี ในการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและอธิบานขั้นตอนกระบวนการ และเทคนิคในการวิเคราะหงานและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยไดอยางถูกตอง
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษยได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหมีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอนกระบวนการ และเทคนิคในการวิเคราะหงาน
การเขียนคําบรรยายลักษณะงาน คําอธิบายคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในงาน และการศึกษาความหมาย
ความสําคัญ ขั้นตอน และเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรค ในการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตามความจําเปน
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ตอภาคการศึกษา
รายบุคคล
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
ไมนอยกวา 3 ชั่วโมง/สัปดาห/ตอนเรียน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยตอหนาที่ ความ
ถอมตนและจิตใจเมตตาตอเพื่อรวมงาน ความไมละโมบ และการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของประชาชนไทยตาม
รัฐธรรมนูญ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใหจัดทํารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย และ
นําเสนอผลงานเปนกลุม
(2) กําหนดประเด็นปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน รวมกับนักศึกษาศึกษาคนควา และ
อภิปรายกลุมฝกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในดาน ภาษา ทาทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
(3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระหวางที่มีการดําเนินงานในโครงการ โดยการพูดคุยกับ
นักศึกษาเนนความสามัคคี ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม ความ
ถอมตนและความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
เหมาะสมมากขึ้น
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอนกระบวนการ และเทคนิคในการวิเคราะหงาน การ
เขียนคําบรรยายลักษณะงาน คําอธิบายคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในงาน และการศึกษาความหมาย
ความสําคัญ ขั้นตอน และเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รวมทั้ง
ปญหา อุปสรรค ในการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย การสืบคนขอมูล
ผานทางอินเทอรเนตโดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวย
ตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน
และการวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบ
(2) นําเสนอสรุปรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
(3) การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอยางเปนระบบความสามารถในการประยุกตความรูในวิชานี้
เพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทํารายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย
โดยใชความรูวิชานี้ไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล อยางมีเหตุผล และนําเสนอผลงานในรูปของการรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกต
ความรูที่ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาดวยกัน
(2) ทักษะความเปนผุนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
(3) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย
4.2 วิธีการสอน
(1) ใหทํารายงานรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน ในระหวางทําการสอน
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4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง การมีสวนรวมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในชั้นเรียน
(3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
(4) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
(5) ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร เช น การส ง งานทางไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
(6) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website และทํารายงานโดยเนนการ
นําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) เปดใหมีการอภิปราย
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทํารายงาน
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
(3) การนําเสนองานดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แผนการสอน

สัปดาห
ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ
แนะนํารายวิชา วิธี
การศึกษาการวิเคราะห
งานและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ตํารา
และเอกสารประกอบการ
เรียน

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การสอน
3
ชี้แจงในเนือ้ หารายวิชา รูปแบบ
การเรียนการสอนการวิเคราะห
งานและการวางแผนทรัพยากร
มนุษย

สื่อการสอน

ผูสอน

- เอกสารแนวการสอน
ผศ.ดร.
- นําเสนอบนเครื่องฉายดวย เอก
โปรแกรม Power Point
อนงค ศรี

สําอางค
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สัปดาห
ที่
2

หัวขอ
พื้นฐานความเขาใจใน
พฤติกรรมมนุษย และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การสอน
3
- การบรรยาย และการซักถาม

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

3

แนวคิด ทฤษฎี
ความหมาย ความสําคัญ
ของการวิเคราะหงาน

3

- การบรรยาย และการซักถาม - เอกสารประกอบการ
- แบงกลุมนักศึกษา และกําหนด บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
หัวขอรายงาน
Power Point

4

ขั้นตอนกระบวนการ และ
เทคนิคในการวิเคราะห
งาน (1)

3

- การบรรยาย และการซักถาม
- ตรวจสอบความถูกตองของ
งานที่มอบหมาย

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

5

ขั้นตอนกระบวนการ และ
เทคนิคในการวิเคราะห
งาน (2)

3

- การบรรยาย และการซักถาม

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

6

คําบรรยายลักษณะงาน
และการเขียนคําบรรยาย
ลักษณะงาน

3

- การบรรยายและการซักถาม

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

7

คําอธิบายคุณสมบัติของผู
ดํารงตําแหนงในงานและ
การเขียนคําอธิบาย
คุณสมบัติของผูดาํ รง
ตําแหนงในงาน
ปญหา อุปสรรค ในการ
วิเคราะหงาน
สอบกลางภาค
แนวคิด ทฤษฎี
ความหมาย ความสําคัญ
ของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย

3

- การบรรยายและการซักถาม
- นักศึกษาทดลองเขียนคํา
บรรยายลักษณะงาน และ
คําอธิบายคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงในงาน

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

3

- การบรรยายและการซักถาม

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

ขั้นตอน และเทคนิคใน
การวางแผนทรัพยากร
มนุษยเชิงคุณภาพ

3

- การบรรยายและการซักถาม

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

8
9

10

ผูสอน

ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค

ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
6
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สัปดาห
ที่
11

หัวขอ
ขั้นตอน และเทคนิคใน
การวางแผนทรัพยากร
มนุษยเชิงปริมาณ

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
การสอน
3
- การบรรยายและการซักถาม

12

ปญหา อุปสรรค ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย

13

นําเสนอผลการศึกษาจาก
- นักศึกษานําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
วิเคราะหงาน
นําเสนอผลการศึกษาจาก
- นักศึกษานําเสนอรายงาน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
วางแผนทรัพยากรมนุษย
การสอบปลายภาค และสงรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ

14
15

3

- การบรรยายและการซักถาม

สื่อการสอน
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1. การบรรยาย

ผลการเรียนรู
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1

2. การเขียนคําบรรยาย
ลักษณะงาน และคําอธิบาย
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
ในงาน
3. การทํารายงาน
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1
4. การนําเสนอรายงาน
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1

ผูสอน

ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค
ผศ.ดร.
เอก
อนงค ศรี
สําอางค

สัปดาหที่
ประเมิน
8
15
7

สัดสวนของการ
ประเมินผล
30
30
10

- สังเกต

3-14

20

- ประเมินจากการ
นําเสนอรายงาน

13-14

10

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- ตรวจสอบความถูก
ตองและความ
นาเชื่อถือของเครื่องมือ

7
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2553). คูมือวิเคราะหงาน. กรุงเทพฯ: บริษัท
ประชุมชาง จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. (2549). แนวทางการวางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธใน
สวนราชการ. กรุงเทพฯ: บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จินดาลักษณ วัฒนสินธุ. (2539). เอกสารสรุปคําบรรยายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย.
กรุงเทพมหานครฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ศุภชัย ยาวะประภาษ. (2546). การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย กระแสใหมและสิ่งทาทาย.
กรุงเทพมหานครฯ: บริษัท จุดทอง จํากัด.
Byars, L. L. and Rue, L. W. (2000). Human Resource Management. NY: McGraw-Hill.
Thomas H. Patten. (1971). Manpower Planning and the Development of Human
Resource. NY. John Wiley & Sons.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สํานักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
1.2 ผลการฝกปฏิบัติ
1.3 รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
1.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการทํามาตรฐานกรอบคุณวุฒิประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว างกระบวนการเรี ย นการสอน มี การทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ในผลการเรี ย นรู ที่วั ด และ
ประเมินผลผานแลว
4.2 ในการสอบปลายภาคใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญอีกครั้ง
4.3 ความถูกตองของรายงานที่จัดทํา
4.4 การตรวจผลงานใหมีการสุมสัมภาษณเพื่อประสิทธิผล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอยางนอยทุก 2 ป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5.2 เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีม หรือแบงหัวขอรับผิดชอบ
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