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รหัสวิชา 3673302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
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อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร กระจาดทอง

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3673302 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
สําหรับธุรกิจค้าปลีก (Human Resource Planning for Retail Business) จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การธุรกิจค้าปลีก การพยากรณ์กําลังคนในระยะสั้นและระยะยาว การสํารวจและการวิเคราะห์กําลังคน
ที่มีอยู่และความสามารถของบุคคล กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การธํารงรักษา และการดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ว นสํา คั ญ ต่ อ ผู้ เ รีย น ที่ เ น้ น ทั้ง การเรี ย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎีแ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3673302 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Planning for Retail Business
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ภคพร กระจาดทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ภคพร กระจาดทอง ตอนเรียน A1, B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การพยากรณ์
กํ า ลั ง คนทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวในองค์ ก าร การสํ า รวจและการวิ เ คราะห์ กํ า ลั ง คนที่ มี อ ยู่ แ ละ
ความสามารถของบุคคล กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การธํารงรักษา และการดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1.2 มีทักษะในการอธิบายกระบวนการวางแผน ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการในสรรหาที่เหมาะสม
โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ วารสาร บทความ เชิงวิชาการ และบทความงานวิจัยต่างๆ จาก
แหล่งสารสนเทศ แหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จนสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวมขององค์การเอกชนได้
1.3 สามารถวิเคราะห์และมีความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดี คนเก่ง ที่เหมาะสมกับงานขององค์การบทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ
รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ขององค์การธุรกิจค้าปลีก การพยากรณ์กําลังคนในระยะสั้นและระยะ
ยาว การสํารวจและการวิเคราะห์กําลังคนที่มีอยู่และความสามารถของบุคคล กระบวนการสรรหา การ
คัดเลือก การธํารงรักษา และการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้
Human resource planning in retail business, forecast number of human resource for
shot term and long term, survey and analysis in organization’s human resource and capacity,
process for recruiting, choosing and maintain, follow up and evaluation to accordance with
the plan.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีฝึกปฏิบัติ
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ทํ า การสอนได้ หรื อ
ตามที่ ผู้ เ รี ย นร้ อ งขอ
เ พื่ อ ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจให้ มี ค วาม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรทางวิชาการและ
วิชาชีพ
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยายและยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมอยู่เป็นประจํา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้นเรียนส่งงานให้ตรงเวลาการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและศึกษากรณีตัวอย่างจากการนําเสนอ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี
5

1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ี่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาชาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการธุรกิจค้าธุรกิจค้าปลีก โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยใช้วิธีการเรียนรู้
จากประสบการณ์
2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางราชการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.2.2 การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.3 การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณีตัวอย่าง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.3 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
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3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูลจําแนกข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้านปัญญา
ของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม และสามารถแสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทสมาชิกของกลุ่ม
4.1.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ทําเป็นงานกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและสถานการณ์
เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
1

2

- แนะนํารายวิชา
- ความหมายของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
- ความสําคัญของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
- หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ได้
- กระบวนการในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
- ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
- ธุรกิจค้าปลีกกับการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก
ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น บทบาทสมมติในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น การสืบค้นข้อมูล
บทความ ข่าวทีเ่ กี่ยวกับทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง
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มคอ. 3

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
3

4

- แนวความคิดทั่วไปในการพยากรณ์
กําลังคน
- ความหมายของการพยากรณ์กําลังคน
- ความสําคัญของการพยากรณ์กําลังคน
ในธุรกิจค้าปลีก
- กระบวนการพยากรณ์กําลังคนในธุรกิจ
ค้าปลีก
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถพยากรณ์กาํ ลังคนใน
ธุรกิจค้าปลีก
- ประเภทของการพยากรณ์กําลังคนใน
ธุรกิจค้าปลีก
- เทคนิคในการพยากรณ์กําลังคนในธุรกิจ
ค้าปลีก
- ข้อควรคํานึงในการพยากรณ์กําลังคนใน
ธุรกิจค้าปลีก
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคการ
พยากรณ์กําลังคนในธุรกิจค้าปลีกได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น การสืบค้นข้อมูล
บทความ ข่าวทีเ่ กี่ยวกับการ
พยากรณ์กําลังคนในธุรกิจ พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค
ต่างๆ ในการพยากรณ์กําลังคนใน
ธุรกิจค้าปลีก พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึหัด

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง
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มคอ. 3

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
5

6

- ความหมายของการสํารวจและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลกําลังคน
- ความจําเป็นในการวิเคราะห์และข้อมูล
กําลังคน
- การเก็บข้อมูลกําลังคน
- ประเภทของข้อมูลกําลังคนทีค่ วรสํารวจ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกําลังในทีเ่ หมาะสมกับ
ธุรกิจค้าปลีก
- เทคนิคการวิเคราะห์กําลังคน
- ปัญหาและข้อมูลเสนอแนะในการ
สํารวจข้อมูลกําลังคน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคในการ
วิเคราะห์กําลังคนในธุรกิจค้าปลีกได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ศึกษาข้อมูลในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกําลังคนจริง จาก
สถานประกอบการโดยผ่านเว็บไซต์
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค
ต่างๆ ในการวิเคราะห์กําลังคนใน
ธุรกิจค้าปลีก พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึกหัด

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3. งานล้นคน คนล้นงาน แก้อย่างไรใน
Workforce Analysis
https://www.youtube.com/watch?
v=hCPe5PSDbW0
4.แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง
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มคอ. 3

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
7

8

- แนวความคิดของการสรรหาพนักงาน
- ความหมายการสรรหาพนักงาน
- นโยบายในการสรรหาพนักงาน
- ข้อกําหนดที่ควรนํามาพิจารณาในการ
สรรหาพนักงาน
- หลักการสรรหาพนักงาน
-กระบวนการในการสรรหาพนักงาน
- กลยุทธ์การสรรหาพนักงาน
- แหล่งการสรรหาพนักงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการใน
การสรรหาพนักงานได้
- ความหมายของการคัดเลือกพนักงาน
- ความสําคัญของการคัดเลือกพนักงาน
- เกณฑ์ทวั่ ไปในการคัดเลือกพนักงาน
- กระบวนการคัดเลือกพนักงาน
- เครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการ
คัดเลือกพนักงานได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ศึกษาคลิปวิดีโอในเรือ่ ง
การสรรหาบุคลากรของบริษทั อิชิ
ตัน พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ศึกษาคลิปวิดีโอในเรือ่ ง
การคัดเลือกบุคลากรของบริษทั อิชิ
ตัน พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 1.2,1.3
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.คลิปวิดีโอ วิธรี ับสมัครพนักงานอิชิตัน
https://www.youtube.com/
watch?v=gQbsQ25-GPQ
4. แบบฝึกหัด

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 1.2,1.3
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3. คลิปวิดีโอ การสัมภาษณ์และคัดเลือก
พนักงานของ อิชิตัน
https://www.youtube.
com/watch?v=MtyIzaZFAWA
4. แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง

12

มคอ. 3

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
9

10

- ความหมายของการธํารงรักษาพนักงาน
- ความสําคัญของการธํารงรักษา
พนักงาน
- ประโยชน์ของการธํารงรักษาพนักงาน
- หลักการธํารงรักษาพนักงาน
- แนวคิดการธํารงรักษาพนักงาน
- ขั้นตอนการธํารงรักษาพนักงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบในการ
ธํารงรักษาพนักงานได้
- สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน
Learning Outcome
- นักศึกษามีความเข้าในเรื่องสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น บทบาทสมมติในเรื่อง
การธํารงรักษาพนักงาน พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน และคลิป
วิดีโอ
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ศึกษาคลิปวิดีโอในเรือ่ ง
สุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทํางาน พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สอดคล้องกับ
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3. คลิปวิดีโอ พนักงานแบบไหน “ควร
ออก” แบบไหน “ควรอยู่”
https://www.youtube.com/
watch?v=vTnlNOb2Q00
4.แบบฝึกหัด
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3. คลิปวิดีโอ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ช่างกล้องวงจรปิด
https://www.youtube.com/
watch?v=HSpZmS_uZng
4.แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง

13
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
11

12

- ความหมายและวัตถุประสงค์การ
ติดตามงาน
- ความสําคัญของการติดตามงาน
- รูปแบบของการติดตามงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบในการ
ติดตามงานได้อย่างถูกต้อง
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- ความสําคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- ประโยชน์ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- กระบวนการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

3

3

สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
กลุ่ม เช่น การสร้างรูปแบบการ
ค้าปลีก
ติดตามงานในรูปแบบที่ได้รับ
2.PowerPoint
มอบหมาย พร้อมนําเสนอหน้าชั้น 3.แบบฝึกหัด
เรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
1. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ฝึกวิเคราะห์และศึกษา
รูปแบบประเมินผลการปฏิบัติ แล้ว
นํามาสร้างแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติใหม่ พร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึกหัด

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

ภคพร
กระจาดทอง

14
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สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง

13

14

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสร้างแบบประเมินผล
การปฏิบัตงิ านได้
- ความหมายของอาชีพและการพัฒนา
อาชีพ
- ความท้าทายในการพัฒนาอาชีพ
- วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอาชีพ
- กระบวนการในการพัฒนาอาชีพ
- เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการ
ขั้นตอนในการพัฒนาอาชีพได้
- ลักษณะของสายอาชีพ
- รูปแบบการจัดทําเส้นทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ
- ขั้นตอนการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถสร้างขั้นตอนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ศึกษาคลิปวิดีโอในเรือ่ ง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
career path | instant
knowledge พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3. คลิปวิดีโอ
https://www.youtube.com/
watch?v=Ef8X-WbFZb0
4.แบบฝึกหัด

ภคพร
กระจาดทอง

3

1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นราย
กลุ่ม เช่น ฝึกปฏิบัติในการสร้าง
ขั้นตอนเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของตนเอง พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 12
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
2.PowerPoint
3.แบบฝึกหัด

ภคพร
กระจาดทอง

15

มคอ. 3

สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
ชัว่ โมง
15

- การพัฒนาตนเอง
- นําเสนอโครงการจัดตั้งธุรกิจ ให้
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจที่ทํา
ระยะเวลา 5 ปี

3

สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
1.เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการ 1.1, 1.2,1.3
เรียน
วางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจ
2.นําเสนอโครงการจัดตั้งธุรกิจ ให้ ค้าปลีก
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจที่ 2.PowerPoint
ทํา ระยะเวลา 5 ปี

ผู้สอน
ภคพร
กระจาดทอง

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวางแผนทรัพยากร
มนุษย์สําหรับธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
ครอบคลุม

16

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.การมีส่วน
ร่วมในการ
เรียน

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
4.1.1, 4.1.2

2.โครงการ
จัดตั้งธุรกิจ

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
2.1.2, 3.1.1
4.1.1, 4.1.2
5.1.3, 5.1.4

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
ของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คดั ลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด
7. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
8. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%

15

20%

17
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

3. งานที่ได้รับ
มอบหมาย
- บทบาท
สมมติ
- การสืบค้น
ข้อมูลบทความ
ข่าว
- การฝึก
ปฏิบัติ
- ศึกษาจาก
คลิปวิดีโอ

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.1.4,
2.1.2, 3.1.1
4.1.1, 4.1.2
5.1.3, 5.1.4

3. สอบปลาย
ภาค

2.1.2, 3.1.1

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คดั ลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากการนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
5. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด
6. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
7. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ภคพร กระจาดทอง. (2560). เอกสารประกอบการเรียนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจค้าปลีก
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กฤติน กุลเพ็ง. (2557). การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากําลังคนเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ:
พิมพ์ดีการพิมพ์.
มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2553). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ประคอง สุนธนจิตต์. (2555). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2556). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ.
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วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management.
กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
3.1 สมาคมค้าปลีกไทย:http://www.thairetailer.com
3.2 สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย: http://www.retailthai.org
3.3 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย:Personnel Management Association of
Thailand (PMAT)
3.4 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย:http://www.econthai.com
3.5 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
3.6 วารสารเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชาผ่านระบบฯ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช าตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาโดย
ตรวจสอบข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เ รีย นวิ ธีก ารให้ ค ะแนนสอบและการให้ ค ะแนนตาม
ข้อกําหนดการวัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
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