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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3821401 ชื่อรายวิชา การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(Organization and Human Capital Management)

อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนัญญา โปราณานนท์
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
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คํานํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา การจัดการองค์การและทุนมนุษย์ (Organization and
Human Capital Management) รหัสวิชา 3821401 จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
หลักสูตรค้าปลีก โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความสําคัญของการจัดการ
กระบวนการการบริหารในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การอํานวยการ และการควบคุม แนวโน้มการ
จัดการในศตวรรษที่ 21 แนวคิดทุนมนุษย์และการบริหารทุนมนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุนมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การทดสอบ การสัมภาษณ์ ระบบการจ้างงาน การ
ติดตามประเมินผล การสื่อสารองค์กร การรักษาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ภาวะผู้นํา
การจูงใจ และการสร้างทีมงาน จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนสําคัญต่อผู้เรียน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียน
การสอนภายในห้ อ งเรี ย น รวมถึ งติ ด ตามเทคโนโลยี ใหม่ ๆ โดยใช้ ทั ก ษะการค้ น คว้ าด้ วยตนเองเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3821401 การจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(Organization and Human Capital Management)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารย์ผู้สอน (1) ผศ.ดร. อนัญญา โปราณานนท์ ตอนเรียน E1
(2) ผศ.ดร. ลัดดา สวนมะลิ
ตอนเรียน D1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
วันที่จัดทํา 1 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการบริหารในด้านการวางแผน การจัด
องค์การ การอานวยการ และการควบคุม การบริหารทุนมนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุนมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การภายใต้แนวโน้มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนําไปสู่นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับการบริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.3 เพือ่ ให้นักศึกษาสามารถนําไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดและความสําคัญของการจัดการ กระบวนการการบริหารในด้านการวางแผน การจัดองค์การ
การอํานวยการ และการควบคุม แนวโน้มการจัดการในศตวรรษที่ 21 แนวคิดทุนมนุษย์และการบริหารทุน
มนุษย์ การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การ
ทดสอบ การสัมภาษณ์ ระบบการจ้างงาน การติดตามประเมินผล การสื่อสารองค์กร การรักษาบุคลากร การ
บริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ภาวะผู้นา การจูงใจ และการสร้างทีมงาน จริยธรรมในการจัดการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Concepts and importance of management; management process including planning,
organizing, directing, and controlling; trend of management in the 21st century; concepts of
human capital and human capital management; the increase in organizational productivity
using human capital; human resource management; recruitment, selection, testing, interview;
employment system; monitoring and evaluation; organizational communication; retaining
human resources; compensation management; labor relation; leadership; motivation; team
building; ethical management and social responsibilities
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมเพื่อทดแทน
ต่อภาคการศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา ภาคสนาม
การสอนได้ สอนเสริม
ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจมากขึ้น

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกําหนดวันและเวลาในการให้คาปรึกษา (Office hour) ที่ห้องพักอาจารย์ สัปดาห์ละ 6
ชั่วโมงและประกาศให้ผู้เรียนทราบ นอกจากนี้ยังได้กําหนดช่องทางให้นักศึกษาติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) กําหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
(2) ปลูกฝังให้ นั กศึกษามี ระเบี ย บวินัย โดยเน้ น การเข้าชั้น เรียน การแต่ งกายตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
(3) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
(4) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
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1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
(2) ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
(4) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่
นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
 2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.1.3 มี ค วามรู้เกี่ ยวกับ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ ด้ านการจัดการธุรกิ จค้ าปลี ก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(2) บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การทํารายงานกลุ่ม พร้อมการนําเสนองานหน้าชั้นเรียน
(5) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(4) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้า พร้อมการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
(5) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เช่นแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อ
วัดความเข้าใจของนักศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่าง
เหมาะสม
 3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(2) สอนโดยการใช้กรณีศึกษาทางด้านการจัดการองค์การและทุนมนุษย์
(3) สอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ ม สนทนาโต้ ต อบ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เพื่ อ วั ด ความเข้ าใจและ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ
(4) กําหนดให้นักศึกษาฝึกการสืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานทางด้านการจัดการองค์การและทุน
มนุษย์
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับ
ผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดงภาวะ
ผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน เพื่อ
ดูความสามารถในการทํางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
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4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นํา ผู้ตามในการอภิปราย
ซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจ
 5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
 5.1.3 มี ค วามสามารถสื่ อ สารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ า งความเข้ า ใจ การเขี ย นรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning และ
การทํารายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(2) กํ าหนดให้ นั ก ศึ ก ษานํ าเสนอผลงาน /ใบงานที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้า โดยใช้ รูป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /ใบงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning
ที่

1

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสําคัญของ
การศึกษาในรายวิชา
แนวความคิดพื้นฐานด้านการ
จัดการ
-ความหมายของการจัดการ
-แนวความคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการ
-หน้าที่ของการจัดการ
-อํานาจและขอบเขตของ
การจัดการ
-บทบาทของการจัดการ
-ทักษะทางการจัดการ
-ประโยชน์ของการจัดการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน อ่านเสริม
และwebsite เพิ่มเติมและการบรรยายโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกิจกรรม

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
1

ผู้สอน

(1) (2)
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2

(1) (2)

Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะ
อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการ
ออกแบบและจัดการรูปแบบองค์กร
และทํางานเป็นทีม เมื่อปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์การ
2

การวางแผน
-ความหมายของการวางแผน
-ความสําคัญในการวางแผน
-ประเภทของแผนงาน
-ส่วนประกอบของแผนงาน
-ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อปฏิบัติ
-ลักษณะของการวางแผนงานที่ดี
-ข้อดีของการวางแผน
-ข้อจํากัดของการวางแผน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกิจกรรม
4. วิดีโอเกี่ยวกับการ
วางแผนในการทํางาน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทาคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกิจกรรม
4. กรณีศึกษาให้ฝึกเขียน
โครงสร้างองค์การ

1, 2

(1) (2)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
วัตถุประสงค์และความสําคัญ
ของหน้าที่และการดําเนินงาน
ประเภทต่าง ๆภายในองค์กร
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
องค์การ
3

การจัดการองค์การ
-ความหมายของการจัดการ
องค์การ
-ความสําคัญของการจัดการ
องค์การ
-หลักการจัดการองค์การ
-กระบวนการจัดการองค์การ
-โครงสร้างองค์การ
-การออกแบบองค์การ
-ขั้นตอนของการจัดองค์การ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปเกี่ยวกับศิลปะใน
การสั่งการ

1, 2, 3

(1) (2)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
วิธีการต่าง ๆ ที่อาจใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างและ
จัดรูปแบบองค์กร
- นักศึกษาสามารถอธิบาย
วัตถุประสงค์และความสําคัญ
ของหน้าที่และการดําเนินงาน
ประเภทต่างๆ
4

การอํานวยการ และ การจูงใจ
-ความหมายของการสั่งการ
-องค์ประกอบของการสั่งการ
- ประเภทของการสั่งการ
-ลักษณะของการสั่งการ
-ศิลปะในการสั่งการที่ดี
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
การสั่งการ
-ความหมายของการจูงใจ
-ความสําคัญของการจูงใจ
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

-กระบวนการจูงใจ
-ประเภทของการจูงใจ
-แนวคิดทฤษฎีการจูงใจ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาผู้อนื่
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
ความเป็นผู้นําเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การ

5

การควบคุม
-ความหมายของการควบคุม
-ความสําคัญของการควบคุม
-ประโยชน์ของการควบคุม
-กระบวนการการควบคุม
-ประเภทของการควบคุม
-เทคนิคและวิธีการในการควบคุม

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

15
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถตรวจงานของ
ตนเองและของผู้อื่นเพื่อประเมินว่า
งานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรหรือไม่
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การกระจายงานในการมอบหมาย
งาน
- นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และทํางานเป็นทีมเมื่อปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์การ
6

แนวคิดทุนมนุษย์และการบริหาร
ทุนมนุษย์
-ความหมายของการบริหารทุน
มนุษย์
-ความสําคัญของการบริหารจัดทุน
มนุษย์
-กระบวนการบริหารทุนมนุษย์
-จุดมุ่งหมายในการบริหารทุนมนุษย์
-ประโยชน์ในการบริหารทุนมนุษย์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับเทคนิคในการ
ควบคุม

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารทุน
มนุษย์

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

16
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
-นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์
-นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

4. แบบฝึกหัดท้ายบท

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
5. ให้นักศึกษาดูวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเกี่ยวกับการทุน
มนุษย์
4.วิดีโอตัวอย่างองค์การที่
ประสบผลสําเร็จด้วยทุน
มนุษย์

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

องค์กร

7

การเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วย
ทุนมนุษย์
-ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผลิต
ภาพของแรงงาน
-หลักของการเพิ่มผลผลิตในองค์การ
- หลักการเรียนรู้ในการพัฒนาสมอง
คน
- การประยุกต์ใช้ในองค์การสร้าง
ความสําเร็จ
-ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

3

17
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาผู้อนื่
- นักศึกษาสามารถให้ความร่วมมือ
และทํางานเป็นทีม เมื่อปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้าหมายองค์กร
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
ความเป็นผู้นําเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร
8

การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
-ความหมายการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
- วัตถุประสงค์ของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
- ขั้นตอนในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

18
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

- ลักษณะที่สําคัญในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
- ประโยชน์ของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
-ปัจจัยที่ควรคํานึงในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
บทความการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์และ
วิเคราะห์
4.วิดีโอเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานในองค์กร

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2

(1) (2)

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
ใช้ทักษะการบริหารคนในการ
สร้างแรงจูงใจและพัฒนาผู้อนื่
- นักศึกษาสามารถประยุกต์
ทักษะการกระจายงานในการ
มอบหมายงาน
9

การสรรหา การคัดเลือก การ
ทดสอบ
- ความหมายของการสรรหา
การคัดเลือก และการทดสอบ
บุคคลเข้าทางาน

3

19
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

-ขั้นตอนในการสรรหา การ
คัดเลือก การทดสอบ
-วิธีการสรรหา การคัดเลือก
และการทดสอบบุคคลเข้าทา
งาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายว่า
วิธีการต่างๆที่ใช้วิธีการสรรหา
การคัดเลือก และการทดสอบ
บุคคลเข้าทํางานได้
10

การสัมภาษณ์ ระบบการจ้าง
งาน การติดตามประเมินผล
-ความหมายการสัมภาษณ์
และการติดตามประเมินผล
-วัตถุประสงค์การสัมภาษณ์
และการติดตามประเมินผล
-ประโยชน์การสัมภาษณ์ และ
การติดตามประเมินผล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีทัศน์ เรื่องการสรร
หา การคัดเลือก

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

20
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

-หลักการของการสัมภาษณ์ และการ
ติดตามประเมินผล
- ระบบการจ้างงาน

การสื่อสารองค์กร
-ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
-ความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร
-วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร
-กระบวนการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ
- การประยุกต์การติดต่อสื่อสารใน
องค์การ

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้
นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์และแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคนิคการฟังเชิงรุกและการ
สัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
- นักศึกษาสามารถสอบทานงานของ
ตนเองและของผู้อื่นเพื่อประเมินว่า
งานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
ขององค์กรหรือไม่
11

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power

21
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เทคนิคการฟังเชิงรุกให้มี
ประสิทธิภาพ

12

การรักษาบุคลากร การบริหาร
ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์
-ความหมายการรักษาบุคลากร การ
บริหารค่าตอบแทน
-ขั้นตอนการพัฒนาบุคคลและการ
ฝึกอบรม
- การธํารงรักษาพนักงานและ
ค่าตอบแทน
- กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ให้นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้าย
บทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้
นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึก
คิดฝึกวิเคราะห์และแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
กรณีศึกษา ข้อขัดแย้งใน
องค์การ

22
สัปดาห์
ที่

13

หัวข้อการสอน / Learning

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทักษะ
การให้คาปรึกษาเพื่อลดหรือแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาส
ให้ได้มากที่สุด
ภาวะผูน้ ํา การจูงใจ
และการสร้างทีมงาน
- ความหมายของภาวะผู้นํา
- การแบ่งประเภทผู้นํา
- ภาวะผู้นากับการทํางานเป็นทีม
- กระบวนการตัดสินใจ
- ประเภทปัญหาและรูปแบบ
การตัดสินใจ
-ความหมายของการทํางานเป็น
ทีม
-การสร้างทีมงาน
-กระบวนการบริหารทีมงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point
3. ใบงานกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างทีมงาน
4.วีดีโอเกี่ยวกับผู้นําแบบ
ต่างๆในองค์การ

1, 2, 3

(1) (2)

23
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

-บทบาทของทีมงาน
-การประเมินผลทีมงาน
-การพัฒนาและบริหารทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ร่วมมือและทางานเป็นทีม
เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กร
-นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ทักษะความเป็นผู้นาเพื่อโน้ม
น้าวจูงใจผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
องค์กร
14

จริยธรรมในการจัดการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
-แนวคิดด้านจริยธรรม
-การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์

24
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

จํานวน
ชั่วโมง

-บทบาทของธุรกิจกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
-บทบาทของธุรกิจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- จริยธรรมของนักธุรกิจ
- การพัฒนาจริยธรรมในองค์การ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถระบุ
ประเด็นทางจริยธรรมและ
กําหนดว่าเมื่อใดควร
ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม
15

แนวโน้มการจัดการในศตวรรษที่
21
-แนวคิดหลักการจัดการบริหาร
จัดการสมัยใหม่
- แบบจําลองการบริหารแนวใหม่
-ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูล
ข่าวสาร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

2. สื่อการสอน Power
point
3. วิดีโอเรื่อง ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในองค์กรธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีการสอนแบบบรรยายโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอภิปรายในประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้
2. วิธีการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองเปิด
โอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
องค์การและทุนมนุษย์
2. สื่อการสอน Power
point

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

1, 2, 3

(1) (2)

25
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning

- ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้
ความสามารถในการทํางาน
- การบริหารตนเอง
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถการนําเสนอ
ผลงานได้
- นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์การ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ให้
นักศึกษาทําคําถามทบทวนท้ายบทเรียน
4. วิธีการสอนแบบอภิปรายให้นักศึกษา
วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อฝึกคิดฝึกวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

3. วิดีโอ เรื่องการจัด การ
ในศตวรรษที่ 21

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

26
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

1. การเข้าชั้นเรียน/ 1.1.3, 1.1.4
การตรงต่อเวลา/
การแต่งกาย

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม กํ าห น ด ระย ะเวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล

1-15

10%

1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม กํ าห น ด ระย ะเวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ประเมินจากงาน/กิจกรรมต่างๆ
ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่นํา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน เช่น
แบบฝึ ก หั ด ทบทวน เพื่ อ วั ด ความ
เข้าใจของนักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ป ระเมิ น จาก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม

1-15

15%

2. กิจกรรม/งานที่
ได้รับมอบหมาย

ผลการเรียนรู้

27
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

3 .ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 1.1.3, 1.1.4,
กรณีศึกษา
2.1.1, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม กํ าห น ด ระย ะเวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
3. ป ระเมิ น จากการวิ เ ค ราะห์
กรณีศึกษา เพื่อวัดความเข้าใจของ
นักศึกษา
4. ประเมิ น จากการมี ส่ ว นร่ ว มใน
การแสดงความคิดเห็นการอภิปราย
กลุ่ม
5. ป ระเมิ น จาก พ ฤ ติ ก รรม ใน
ห้ อ งเรี ย น เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย น พฤติ ก รรม
การทํางานเป็นทีม

1-15

15%

4. รายงานและการ 1.1.3, 1.1.4,
นําเสนอ
2.1.1, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง
งาน ต าม กํ าห น ด ระย ะเวล าที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่ม
และบุคคล
4. ประเมิ น จากรายงาน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ไม่
ทุจริต ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน

1-15

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนการ
ประเมินผล

16

40%

5. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
(กลุ่ม) หน้าชั้นเรียน การเป็นผู้นํา
และผู้ต ามในการอภิ ป รายซั กถาม
ตลอดจนการใช้ ค วามคิ ด แก้ ไ ข
ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
6. ป ระเมิ น จากผลการสื บ ค้ น
เทคนิคการนําเสนอโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. สอบปลายภาค

1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.4,
3.1.2, 4.1.1,
4.1.2, 5.1.2,
5.1.3

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 พรพิมล สุวรรณวัฒน์. (2560). การจัดการองค์การและทุนมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต. เอกสารประกอบการเรียน.
1.2 http://www.arit.dusit.ac.th/
เว็บไซต์สานักหอสมุดของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ทีม่ ีผลงานวิจัย
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
2.1 เว็บไซต์แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์
2.2 พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล. (2559). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2.3 วิรชั วิรัชนิภาวรรณ. (2552). การจัดคนในองค์การอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ. สืบค้นจาก
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/10-50/page1-10-50.html .
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกําหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ

