รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3662303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาสมรรถนะ
(ภาษาอังกฤษ) Competency Management

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์รจนา กวางรัมย์

มคอ. 3

คานา
มคอ.3 รายวิชาการพัฒนาสมรรถนะ รหัสวิชา 3662303 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนและการบริหาร
ที่ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล สร้างจิตสานึกและตระหนักถึงสมรรถนะ
ในตัวบุคคล เพื่อนาไปสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง องค์การ และสังคมได้
รายละเอีย ดวิช านี้ จึ งเป็ น ส่ วนส าคั ญ ต่ อผู้ เรียน มี การเรียนการสอนที่ เป็ นทฤษฏีและการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม การสร้างทีมงาน อันเป็นสมรรถนะหลักที่สาคัญสาหรับนัก
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฏีและกรณีศึกษาต่าง ๆ จากกิจกรรม การเรียน
การสอนในห้ องเรีย น การสื บ ค้น สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล ออนไลน์ต่างๆ และสามารถนา
ความรู้ที่ได้จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
24 พฤศจิกายน 2560
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
4
5
5
9
14
14
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662303 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การพัฒนาสมรรถนะ
(ภาษาอังกฤษ) Competency Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิชาในหมวดเฉพาะด้าน (วิชาเลือก)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์รจนา กวางรัมย์
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์รจนา กวางรัมย์ ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
17 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล
1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริสร้างสรรค์ รู้จักวางแผนและการบริหารที่ดี การแก้ปัญหาเหตุการณ์
เฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล
1.3 เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี จิ ตส านึ ก และตระหนั กในการพั ฒ นาสมรรถนะที่ มี อยู่ ในตั ว บุ คคลให้ เกิ ด
ประโยชน์ที่สร้างมูลค่าแก่สังคมได้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะ
และนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ หลักการเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคลและองค์การ การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลและองค์การ นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
เพื่อสร้างสมรรถนะหลักขององค์การ การพัฒนาและสร้างสมรรถนะของบุ คคลด้านความเป็นมืออาชีพและ
ด้านเก่งคิด การพัฒ นาด้านการฝึกอบรม การประเมินผลงานด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะ การปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์การ
Concepts, process, principle of individual and developing the competency of
individuals and organizations, policies and process to develop the competencies of human
resources, the process to create the core competencies of the organization, guide of
development approach and performance of professional individuals, development training,
performance evaluation and performance indicators, continuously improve the performance
and development of core competencies of the organization
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน เวลาในการให้คาปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตให้นักศึกษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และ เคารพกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 (2) มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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 (3) มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 (4) มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ การ

สร้างภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย อภิปราย เกี่ยวกับการการนาเสนอผลงานทางธุรกิจ โดยใช้การยกตัวอย่างประเด็นทาง
จริยธรรมในการเป็นผู้นาเสนอผลงาน
1.2.2 ปลู กฝั งให้ นั กศึกษามีระเบี ยบวินั ย โดยเน้ นการเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา การแต่งกายตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
1.2.3 การมอบหมายงานรายบุคคล/กลุ่ม โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลาและครบถ้วนตามที่ผู้สอน
ได้มอบหมาย กระตุ้นให้ผู้เรียนมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน รวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.2 ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินการนาเสนอผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
 (2) มีค วามรู้และความเข้าใจในสาระสาคั ญ ของศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อ งกั บการจั ดการทั้ งทางด้ าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 (3) มีความรู้กว้างและเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการ
รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
 (4) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจในด้ า นการวางแผน การจั ด โครงสร้า งองค์ ก าร การปฏิ บั ติ ก าร
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนแบบ Active learning ทั้งการเรียนรู้แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการนาเสนอ
2.2.2 ศึ ก ษาและเรี ย นรู้ โดยการบรรยาย อภิ ป ราย กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น เช่ น การตั้ ง ค าถาม
กรณีศึกษาจากประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ คลิปวิดีโอ แผนผังความคิด เป็นต้น การศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน
จากงานวิจัย บทความวิจัย เว็บไซต์ขององค์กรธุรกิจ และเครือข่ายสังคม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียน เช่ น การนาเสนองาน การอภิปราย การแสดงความ
คิดเห็น การตอบคาถาม
2.3.2 ประเมินจากคุณภาพของงานทั้งรายบุคคลและกลุ่ม การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งการนาเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
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2.3.3 ประเมินจากการทดสอบย่อยหรือการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.3.4 การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โดยการนาเสนอหน้าชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็น ระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่ อให้ ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 (2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
 (3) มี ทั กษะในการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ าในสถานการณ์ ต่ างๆ อย่ างสร้ างสรรค์ โดยค านึ งถึ ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
 (4) สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก วิ เคราะห์ ท างเลื อ กและผลกระทบจากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า น
มีความสามารถในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียน
3.2.2 วิเคราะห์และอภิปรายในหัวข้อที่สนใจศึกษาและสืบค้นจากแหล่งต่างๆ ผู้สอนสรุปแนวคิดและ
บรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าว
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการอภิปราย การศึกษาค้นคว้า การรวบรวมและเลือกประเด็นข่าวสาร
3.3.2 การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์
หรือวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถแสดงความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น และแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทาของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 (2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และความคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
มีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่ อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อนื่

7

มคอ. 3
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างปฏิบัติงานในชั้นเรียน ความกล้าแสดงออก บุคลิกภาพ
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม
4.3.2 ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกกลุ่มและผู้อื่นในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 (4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอน
5.2.2 การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การนาเสนองานในชั้น
เรียนทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
5.2.3 แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มอบหมาย
งานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 พิจารณาจากข้อมูลที่ค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3.3 ความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
5.2.3 พิจารณาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
1
- หัวข้อการสอน
3
การพัฒนา
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นชั้นเรียน
2

3

- หัวข้อการสอน
ความรู้พนื้ ฐานของสมรรถนะ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- หัวข้อการสอน
วัฒ นธรรมองค์การส าหรับ การพั ฒ นา
สมรรถนะ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนารายวิชา แสดงเอกสารประกอบการ
เรียน
2.ชี้ แจงแนวทางการให้ ค ะแนน กลุ่ ม เดี่ ย ว
และการสอบ
3.สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาใน
ปัจจุบัน

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)
4. อิ น เท อร์ เ น็ ต แล ะ
สมาร์ทโฟน
1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. กิจกรรมในชั้นเรียน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
2. บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้
พื้นฐานของสมรรถนะ
3. กิ จ ก รรม “ รู้ จั ก ต น เอ ง” วิ เ ค ราะ ห์
สมรรถนะของตนเอง
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
เนื้อหา
2.บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วัฒนธรรม
องค์การสาหรับการพัฒนาสมรรถนะ
3. กรณีศึกษา

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
อ.รจนา
กวางรัมย์

ข้อ 1.1

อ.รจนา
กวางรัมย์

ข้อ 1.1

อ.รจนา
กวางรัมย์
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สัปดาห์ที่
4

5

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
แ น ว คิ ด ก า ร จู ง ใจ เพื่ อ ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

จานวน
ชั่วโมง
3

- หัวข้อการสอน
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
ผู้ เรี ย น มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
อ.รจนา
กวางรัมย์

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการจูงใจ
เพื่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมกลุ่ม: เกมส์สร้างแรงจูงใจ

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. กิจกรรมในชั้นเรียน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ต น เอ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
3. การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง โดยผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามความสนใจ และ
ความถนัดของตนเองจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ
เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ สัมภาษณ์ จาก
สถานที่จริง ตามประเด็นกรอบความรู้ที่
ผู้สอนกาหนด
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์
3. การอภิปรายกลุ่ม ในประเด็น “การพัฒนา
สมรรถนะในยุคดิจิทลั ”

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. อินเทอร์เน็ต และ
สมาร์ทโฟน

ข้อ 1.2 1.3

อ.รจนา
กวางรัมย์

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2.PowerPoint
3. กิจกรรมในชั้นเรียน

ข้อ 1.1 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์
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สัปดาห์ที่
7

8

9

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ ใช้ ในการพั ฒ นา
สมรรถนะ
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
และเทคโนโลยี นาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาองค์การ
- Learning Outcome
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
อธิบ ายแนวทางการพั ฒ นาองค์ก ารได้
อย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- หัวข้อการสอน
พนักงานดาวเด่น
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาอาชีพ

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.2 1.3

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
อ.รจนา
กวางรัมย์

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาสมรรถนะ
3. แบ่งกลุ่มศึกษา ค้นคว้าและจัดทารายงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและนาเสนอ
หน้าชัน้ เรียน

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3.รูปเล่มรายงาน

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การ
3.ศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนาองค์การ
ของภาคธุรกิจ

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3.อิ น เท อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ
สมาร์ทโฟน

ข้อ 1.1 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับพนักงานดาวเด่น
3. แสดงบทบาทสมมติ

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. กิจกรรมในชั้นเรียน

ข้อ 1.3

อ.รจนา
กวางรัมย์

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ
3. นาเสนอคลิปการฝึกทักษะอาชีพรายกลุ่ม

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint

ข้อ 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์
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สัปดาห์ที่

11

12

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
- หัวข้อการสอน
การประเมินผลงาน
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
วิธีการติดตามการประเมินผล
- Learning Outcome
ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
วิธีการติดตามการประเมินผล
- หัวข้อการสอน
ความเป็นมืออาชีพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้สาระการเรียนรู้จาก การเรียน
และการค้นคว้าข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)

3.กิจกรรมในชั้นเรียน

3

3

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้ อหาเกี่ย วกั บ การประเมิ น ผล
งาน
3. สรุปผลการเรียนรู้ และเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind map) การประเมินผล และ
การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้เป็นเกณฑในการ
ประเมินผล
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตามการ
ประเมินผล

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2. PowerPoint
3. แผนผังความคิด

ข้อ 1.1 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2.PowerPoint

ข้อ 1.1 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. อภิปรายกลุ่มผลลัพธ์ของการทางานแบบ
มืออาชีพและพนักงานทั่วไป

1. เอกสารประกอบ การ
เรียน
2.กิจกรรมในชั้นเรียน

ข้อ 1.3

อ.รจนา
กวางรัมย์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
14

15

16

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
แผนการพัฒนาบุคลากร
- Learning Outcome
ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ค้นหาคาตอบ
ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ร่วมกันสรุปผลการ
แก้ปัญหาและแลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ ึงสิ่งที่
ได้จากการลงมือแก้ปัญหา

จานวน
ชั่วโมง
3

- หัวข้อการสอน
การพัฒนาสมรรถนะองค์การภาครัฐ
และเอกชน
- Learning Outcome
ผู้ เรีย นได้ คิ ด วิ เคราะห์ ค้ น หาค าตอบ
ร่วมกับ กลุ่ม เพื่ อน ร่วมกัน สรุปผลการ
แก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ่งที่
ได้จากการลงมือแก้ปัญหา
สอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
บุคลากร
3. ใช้เรื่องจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการ
ทางานหรือที่เกิดขึ้นกับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
เพื่ อให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด วิ เ คราะห์ และหาทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการบูรณาการความรู้ที่
ได้เรียนกับประสบการณ์ตรงหรือสืบเสาะหา
ความรู้เพิ่มเติม
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
2. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะองค์การภาครัฐและเอกชน
3. กรณีศึกษา

1. เอกสารประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ปัญหา

1. 1. เอกสาร
ประกอบการเรียน
2. PowerPoint
3. กรณีศึกษา

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
ข้อ 1.1 1.2

ผู้สอน
(ระบุลาดับ)
อ.รจนา
กวางรัมย์

ข้อ 1.1 1.2

อ.รจนา
กวางรัมย์

1.5
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
1.1.3, 1.1.4
2
1.1.3, 1.1.4, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.3
3
4
5

2.1.2, 2.1.3, 3.1.3,
3.1.4
2.1.2, 2.1.3, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.3
1.1.3, 1.1.4, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 3.1.3,
3.1.4, 4.1.2, 4.1.3,
5.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

1. การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน เช่น การอภิปราย
ตอบคาถาม งานที่มอบหมาย
1. สอบกลางภาค/ทดสอบย่อย
2. สอบปลายภาค
1. การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ประเด็นข่าว บทวิเคราะห์ และ
การนาเสนองาน
1. การทากิจกรรมกลุ่ม
รายงานกลุ่ม
2. การแสดงบทบาทสมมติ และ
การนาเสนอผลงานกลุ่ม
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่ 1-15
สัปดาห์ที่ 1-15

สัดส่วนของ
การประเมินผล
5%
10%

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 16
สัปดาห์ที่
1-4, 7-11

10%
40%
15%

สัปดาห์ที่ 12-14
สัปดาห์ที่ 15

15%
5%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิรัฐ ชวนชม.(2556).การพัฒนาสมรรถนะ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สุรชัย พรหมพันธุ์.(2554)ชาแหละสมรรถนะเพื่อการพัฒนา competency.กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ปัญญาชน
สุพจน์ นาคสวัสดิ์. (2558). นิวโรเทรนนิ่ง ผ่าสมองสอนพนักงาน โมเดลแรงบันดาลใจสมองแห่งการเรียนรู้.
กรุงเทพฯ:พิมพ์ดกี ารพิมพ์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Thailis, TDC ,Proquest
- เว็บไซต์ของ กพร. http://www.opdc.go.th/

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง, กรณีศึกษา
2.2 รายงานการค้นคว้าต่าง ๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนาเสนอผลงาน และการตอบคาถามของนักศึกษา
2.4 ผลการสอบปลายภาค
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้อหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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