รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

อาจารย์ผู้สอน
(1)

นางกาหลง กลิ่นจันทร์
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คานา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา
3622401 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน
การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย นที่ เ น้ น ทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ยนภายในห้ อ ง ผู้ เ รี ยนสามารถนาความรู้ที่ ไ ด้จ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ประจารายวิชา
ผู้จัดทา
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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
6
10
28
29
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 362401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์.
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ประเภทวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์
อาจารย์ผู้สอน
(1) นางกาหลง กลิ่นจันทร์
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่
2/2560
ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี.
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี.
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา 23 พฤศจิกายน 2560
วันที่ปรับปุรงครั้งล่าสุด 13 กรกฎาคม 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ความ
เป็นมา ทฤษฎี และหลักการในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ขั้นตอนในการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผล การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
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1.2 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาและค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ภิ ป ราย
นาเสนอ และนาผล การศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ได้รวมทั้งมีทักษะการนาเสนอผลการศึกษาตามหัวข้อที่
ได้รับมอบหมายได้และ มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม และสามารถร่วมมือกับกลุ่มนาเสนอรายงานได้
ถูกต้องตามกระบวนการอย่าง น้อย 1 เล่ม
1.3 เพื่อให้นักศึกษา สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการเขียนรายงาน และนาเสนอผลการศึกษา
ตามหัวข้อที่ได้รับ มอบหมายได้
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 เพื่อปรั บ ปรุ งรู ป แบบการนาเสนอและวิธี การสอนให้ เนื้อหามีความทัน สมัย มีการจัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
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
development; cultural development; human resource management information systems;
moral and Ethic.

5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 60)

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
ไม่มฝี ึกปฏิบัติ
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ท า ก า ร ส อ น ไ ด้ ห รื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึน้

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
เข้าไปด้วยเสมอ
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู่เป็นประจา

6

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 60)
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิ จ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม 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
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
2.3.2 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้
และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้ รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไป
พร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้น
ให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่
สอนในลักษณะท่องจา ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 60)
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์สามารถ
บู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาและประสบการณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ และ
สถานการณ์ทั่วไปอย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบ
ด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ใ นระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้า นภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัด
ทักษะทางด้านปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ
แก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาทุกคนต้อง
ออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน ดังนั้นในเรื่องของความสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ ยวข้อง
กั บ การปรั บ ตั ว การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ
ดังต่อไปนี้
 4.1.1 สามารถทางานเป็น กลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า
สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไข
ปัญหาของทีม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่ มี การก าหนดกิ จกรรมหรื อโครงการให้ ทาเป็ นงานกลุ่ ม การทางานที่ ต้ อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 60)
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทัง้ ที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงาน
ของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- หัวข้อการสอน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-ความสาคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-บทบาทและขอบเขตงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-แนวคิดการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจความหมาย
ความสาคัญ ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.ทราบถึงแนวคิดการปฏิบัติงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1. แนะนาวิธีการเรียนการสอน และรายละเอียด
ของรายวิชา จุดประสงค์และวัตถุประสงค์
แผนการสอนและเกณฑ์การประเมินผล แนะนา
หนังสือเรียน
2. ใช้วิธีการสอนแบบความร่วมมือ โดยอาศัย
เทคนิคและวิธีการสอนที่นักศึกษา ศึกษา
กรณีศึกษา
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
4. นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย

1. ตาราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.กรณีศึกษาเรื่อง
อารยา
3.PowerPoint
ประการบรรยาย

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)
1.1, 1.2

ผู้สอน
อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

2

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
- หัวข้อการสอน
บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบันและอนาคต
-การประเมินผลความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-การจัดการความรู้ในงาน
ทรัพยากรมนุษย์
- Learning Outcome
1. ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการในปัจจุบันและอนาคต
2.ทาให้เกิดความเข้าใจในการ
ประเมินผลความสาเร็จ การ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และแรงผลักดันของ
การเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ ความท้าทายที่มีต่อ
องค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายให้ศึกษาโจทย์ปัญหาต่าง ๆโดยใช้
กระบวนการทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดม
สมองและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมจัดทาสรุป
ส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอ

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. ตาราวิชาการการ
1.1, 1.2
จัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ให้ศึกษาโจทย์ที่
มอบหมายให้วิเคราะห์
ระดมสมองร่วมกัน
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง แนวโน้มการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

11

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

จัดการความรู้ในงาน
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3

บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต (ต่อ)
-HRM ภายใต้องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
-ทุนมนุษย์สินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สร้าง
องค์กร มีชีวิต นาองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน
-Learning Outcome
1.ทาให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้

3

1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และแรงผลักดันของ
การเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ ความท้าทายที่มีต่อ
องค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายให้ศึกษาโจทย์ปัญหาต่าง ๆโดยใช้
กระบวนการทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดม
สมองและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมจัดทาสรุป
ส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอ

1. ตาราวิชาการการ
1.1, 1.2,1.3
จัดการทรัพยากรมนุษย์
2. ให้ศึกษาโจทย์ที่
มอบหมายให้วิเคราะห์
ระดมสมองร่วมกัน
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง แนวโน้มการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

12

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

4

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

องค์กรแห่งการเรียนรู้
2..เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไข
ปัญหา
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
-การวางแผน
-นโยบายการวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
-กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจการ
วางแผน นโยบายและ
กระบวนการ
2.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอบบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ ความสาคัญของการ
วางแผน กระบวนการในการวางแผน และหลักการ
กาหนดทิศทางของแผนทรัพยากรมนุษย์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาดาเนินการจัดทาแผน
ชีวิตของตัวเอง ให้คิดวิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอน
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. มอบหมายงานให้
เขียนแผนชีวิตตัวเอง
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง นโยบายและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

13

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

5

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
3.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
4.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
-กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
องค์การและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
-ปัจจัยความสาเร็จในการจัดทา
แผนทรัพยากรมนุษย์
-การพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องค์กร
Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกล
ยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากร
ความสัมพันธ์ระหว่างแผน
องค์การและการวางแผน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้สอบบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ ความสาคัญของการ
วางแผน กระบวนการในการวางแผน และหลักการ
กาหนดทิศทางของแผนทรัพยากรมนุษย์
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาดาเนินการจัดทาแผน
ชีวิตของตัวเอง ให้คิดวิเคราะห์ และแสดงความ
คิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอน
พร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. มอบหมายงานให้
เขียนแผนชีวิตตัวเอง
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง นโยบายและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

14

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

6

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ทรัพยากรมนุษย์
2.มีความเข้าใจในเรื่องปัจจัย
ความสาเร็จในการทาแผน การ
พัฒนาระบบ
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 4 การออกแบบและการ
วิเคราะห์งาน
-ความหมายของการวิเคราะห์งาน
-ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะห์งานที่สาคัญ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
-วัตถุประสงค์ของการออกแบบ
งาน
-กระบวนการในการวิเคราะห์งาน

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในเรื่อง ความหมาย
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์งานและประเภทของ
ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์งาน ขั้นตอนการ
วิเคราะห์งาน หลักการเขียนคาบรรยายลักษณะ
งาน และประโยชน์จากการวิเคราะห์งาน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. งานที่ได้รับมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา
กรณีศึกษา เรื่อง คาบรรยายลักษณะงานจาเป็นจริง
หรือ ที่ได้มอบหมายโดยใช้กระบวนทางานกลุ่ม ให้

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง คา
บรรยายลักษณะงาน
จาเป็นจริงหรือ
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การวิเคราะห์งาน

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

15

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

7

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ความหมายของการวิเคราะห์งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
2.ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การออกแบบและการวิเคราะห์
งาน
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 4 การออกแบบและการ
วิเคราะห์งาน
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับงาน
-การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน
-ปัจจัยที่ช่วยในการวิเคราะห์งาน
-กาหนดงานที่มีลักษณะเป็น

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

คิดวิเคราะห์ ระดมสมองและแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้ง
นาเสนอ

3

3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในเรื่อง ความหมาย
วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์งานและประเภทของ
ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์งาน ขั้นตอนการ
วิเคราะห์งาน หลักการเขียนคาบรรยายลักษณะ
งาน และประโยชน์จากการวิเคราะห์งาน
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2,1.3
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง คา
บรรยายลักษณะงาน
จาเป็นจริงหรือ
3. การนาเสนอด้วยภาพ

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

16

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ระบบ
-ตัวอย่างคาอธิบายลักษณะงาน
Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
งานและการกาหนดลักษณะงาน
2.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
3.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
4.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
8

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
-ความหมายการสรรหาบุคลากร
-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
-ข้อควรคานึงในการกาหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. งานที่ได้รับมอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา
เลื่อน (PowerPoint)
กรณีศึกษา เรื่อง คาบรรยายลักษณะงานจาเป็นจริง เรื่อง การวิเคราะห์งาน
หรือ ที่ได้มอบหมายโดยใช้กระบวนทางานกลุ่ม ให้
คิดวิเคราะห์ ระดมสมองและแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้ง
นาเสนอ

3

ผู้สอนบรรยายในเรื่องความหมายของการสรรหา
กระบวนการสรรหาและวิธีการสรรหา คัดเลือก
ความท้าทาย ความหมาย กระบวนการและวิธีการ
มีความท้าทายในการสรรหา ความหมายของการ
คัดเลือก ความสาคัญของการคัดเลือก เป้าหมายใน
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ และการบรรจุ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง การ
คัดเลือกพนักงานทาง
โทรศัพท์
3. การนาเสนอด้วยภาพ

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
-วิธีการดาเนินการสรรหาบุคลากร
-กระบวนการที่ควรนามา
พิจารณาในการสรรหา
-ข้อกาหนดที่ควรนามาพิจารณา
ในการสรรหา
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความหมายของการสรรหา
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับบุคลากร นโยบายการ
สรรหา กระบวนการสรรหา
2. รับทราบเกี่ยวกับข้อกาหนดที่
ควรพิจารณาในการสรรหา และ
แนวคิดพื้นฐาน
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาใน
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานทางโทรศัพท์ โดยใช้
กระบวนการทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดม
สมองและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การสรรหา การ
คัดเลือก
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
9

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
-ลาดับและขั้นตอนในการคัดเลือก
-วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทางาน
-เกณฑ์ในการคัดเลือก
-การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม
-ประเภทของการฝึกอบรม
-กรณีศึกษา:ข้อคิดของการบริหาร
“คน” จาก CPF
-กรณีศึกษา: กลยุทธ์การสรรหา
ในโลกยุคใหม่
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ลาดับขั้นตอน วิธีการ และเกณฑ์
ในการคัดเลือก
2.ได้รับความจากกรณีศึกษา
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

ผู้สอนบรรยายในเรื่องความหมายของการสรรหา
กระบวนการสรรหาและวิธีการสรรหา คัดเลือก
ความท้าทาย ความหมาย กระบวนการและวิธีการ
มีความท้าทายในการสรรหา ความหมายของการ
คัดเลือก ความสาคัญของการคัดเลือก เป้าหมายใน
การคัดเลือก การปฐมนิเทศ และการบรรจุ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษาใน
เรื่อง การคัดเลือกพนักงานทางโทรศัพท์ โดยใช้
กระบวนการทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดม
สมองและแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
จัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2,1.3
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง การ
คัดเลือกพนักงานทาง
โทรศัพท์
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การสรรหา การ
คัดเลือก

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

10

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-ประเภทของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความหมาย วัตถุประสงค์ ของ
การประเมินผล
2.มีความเข้าใจในเรื่องของ
ประเภทและประโยชน์ของการ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนบรรยายในเรื่อง ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสาคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีการ
ประเมิน ปัญหาของการประเมิน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เรื่อง บริษัทรุ่งเรือง ตามที่ได้มอบหมายโดยใช้
กระบวนทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดมสมอง
และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2 กรณีศึกษา เรื่อง
บริษัทรุ่งเรือง
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
5. การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ประเมินผล
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ประโยชน์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ตัวอย่างแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-Learning Outcome
1.มีความเข้าใจในเรื่องของ
ประโยชน์ของการประเมินผล
หลักการของการประเมิน
2. ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

เกี่ยวข้อง

3

1. ผู้สอนบรรยายในเรื่อง ความหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสาคัญของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีการ
ประเมิน ปัญหาของการประเมิน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เรื่อง บริษัทรุ่งเรือง ตามที่ได้มอบหมายโดยใช้
กระบวนทางานกลุ่ม ให้คิดวิเคราะห์ ระดมสมอง
และแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทา
สรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2, 1.3
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2 กรณีศึกษา เรื่อง
บริษัทรุ่งเรือง
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

12

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
3.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
4.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
-ความหมายและความสาคัญของ
การบริหารค่าตอบแทน
-แนวคิดทฤษฎีการจ่าย
ค่าตอบแทน
-หลักในการกาหนดอัตราค่าจ้าง
และเงินเดือน
-ข้อควรพิจารณาในการกาหนด
ค่าตอบแทน
-Learning Outcome
1.มีความเข้าใจในเรื่องของ
ความหมายและความสาคัญของ
การบริหารค่าตอบแทน
2.มีความรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

5. การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
3

1. ผู้สอนบรรยายในเรื่องความหมายของการ
บริหารค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
นโยบายของการบริหารค่าตอบแทน วิธีการ
กาหนดค่าตอบแทนตลอดจนการสารวจค่าจ้าง
เงินเดือน การให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ รวมถึง
เรื่องสวัสดิการ ประเภทและชนิดของสวัสดิการ
หลักการจัดสวัสดิการในองค์การ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา
เรื่อง การจ่ายโบนัส ที่มอบหมายให้ใช้กระบวน
ทางานกลุ่ม ในการคิดวิเคราะห์ ระดมสมองและ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุป
ส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง การ
จ่ายโบนัสบริษัทโทรแล้ว
รวย
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การบริหาร
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน การ
กาหนอัตรากาลัง และสิ่งที่ควร
พิจารณาในการกาหนด
ค่าตอบแทน
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทน
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
-แรงงานสัมพันธ์
-การธารงรักษา
-หลักการธารงรักษาพนักงาน
-ความสาคัญของการธารงรักษา
-ประโยชน์ของการธารงรักษา
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
แรงงานสัมพันธ์ หลักการธารง

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้สอนบรรยายในเรื่องความหมายของการ
บริหารค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
นโยบายของการบริหารค่าตอบแทน วิธีการ
กาหนดค่าตอบแทนตลอดจนการสารวจค่าจ้าง
เงินเดือน การให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ รวมถึง
เรื่องสวัสดิการ ประเภทและชนิดของสวัสดิการ
หลักการจัดสวัสดิการในองค์การ
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

1. เอกสารประกอบการ (1),(2)
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษา เรื่อง การ
จ่ายโบนัสบริษัทโทรแล้ว
รวย
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การบริหาร
ค่าตอบแทนและ

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

14

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
รักษาพนักงาน
2.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความสาคัญและประโยชน์
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรม
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
-การพัฒนาการองค์การให้
ทันสมัย
-การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
-บทบาทของผู้ประกอบการ
Learning Outcome
1.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้

จานวน
ชั่วโมง

3

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

เรื่อง การจ่ายโบนัส ที่มอบหมายให้ใช้กระบวน
ทางานกลุ่ม ในการคิดวิเคราะห์ ระดมสมองและ
แสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุป
ส่งผู้สอนพร้อมทั้งนาเสนอหน้าชั้นเรียน

สวัสดิการ
4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

1. ผู้สอนบรรยายในเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรมกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา กรณีศึกษา
เรื่อง ระบบ MIS ที่ท้าทายสาหรับธุรกิจธนาคาร ที่
ได้มอบหมายโดยใช้กระบวนทางานกลุ่ม ให้คิด
วิเคราะห์ ระดมสมองและแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้ง
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2,1.3
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษาเรื่อง
ระบบ MIS ที่ท้าทาย
สาหรับธุรกิจธนาคาร
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ

ผู้สอน

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
กระแสโลกาภิวัฒน์ การพัฒนา
องค์การให้ทันสมัย
2.มีความเข้าใจในเรื่องการสร้าง
วัฒนธรรมและบทบาทของ
ผู้ประกอบการ
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรม
-บทบาทใหม่ของคน HR
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
-หลักบรรษัทภิบาล
-ความรับผิดชอบสังคม
-Learning Outcome
1.มีความรู้ความใจในบทบาทใหม่

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
5. การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

3

1. ผู้สอนบรรยายในเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรมกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกับผู้สอน
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาศึกษา กรณีศึกษา
เรื่อง ระบบ MIS ที่ท้าทายสาหรับธุรกิจธนาคาร ที่
ได้มอบหมายโดยใช้กระบวนทางานกลุ่ม ให้คิด
วิเคราะห์ ระดมสมองและแสดงความคิดเห็นที่

1. เอกสารประกอบการ 1.1, 1.2,1.3
สอนรายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. กรณีศึกษาเรื่อง
ระบบ MIS ที่ท้าทาย
สาหรับธุรกิจธนาคาร
3. การนาเสนอด้วยภาพ
เลื่อน (PowerPoint)
เรื่อง การจัดการการ

อ.กาหลง
กลิ่นจันทร์

25

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ของคน HR
2.มีความรู้เกี่ยวกับหลักบรรษัทภิ
บาล และความรับผิดชอบสังคม
3.ทาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้
5.สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
16

กิจกรรมการเรียนการสอน
เหมาะสมพร้อมทั้งจัดทาสรุปส่งผู้สอนพร้อมทั้ง
นาเสนอหน้าชั้นเรียน

สือ่ การสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุข้อ)

ผู้สอน

เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ
4. เอกสารและหนังสือ
อ่านประกอบ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
5. การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเว็บไซต์หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

1. การมีส่วนร่วมใน
การเรียน

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คาถาม
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
5. ประเมินจากคุณลักษณะที่กาหนด
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน อาจารย์ และ
ชุมชน
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทา
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
6. ประเมินจากการฝึกกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แบบอภิปรายกลุ่ม
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
8.
ประเมิ น จากแบบฝึ ก หั ด /

2. โครงการ/
1.1.2, 1.1.3,
กิจกรรม/งานที่ได้รับ 2.1.1, 2.1.2,
มอบหมาย
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3

1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
15%

1-15

25%

สัปดาห์ที่
ประเมิน
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กิจกรรมที่

3. สอบกลางภาค
4. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

2.1.1, 2.1.2,
3.1.3
2.1.1, 2.1.2,
3.1.3

กรณีศึกษา
9. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ประเมินจากการสอบกลางภาค
เรียน โดยใช้ข้อสอบปรนัย
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

8

20%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับ กลยุ ทธการสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับธรรมชาติของผู้ เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการ
วัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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