รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร กระจาดทอง

มคอ. 3

คํานํา
รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา 3622401 เป็น
การจัด ทํา รายละเอีย ดประกอบรายวิช าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต ใน
หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี ความหมาย
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ ผู้ เ รี ย น ที่ 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 ย นภายในห้ อ ง ผู้ เ รี ย นสามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากรายวิ ช านี้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ภคพร กระจาดทอง ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
17 สิงหาคม 2557
9.2 วันที่ปรับปุรงครั้งล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดย
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์การ
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกตํารา
บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จากประสบการณ์
งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจสถานการณ์ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
สภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน รวมถึง
การศึกษาดูงานจริงทั้งในภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการนํ า เสนอและวิ ธี ก ารสอนให้ เ นื้ อ หามี ค วามทั น สมั ย มี ก ารจั ด และ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิ เคราะห์ งาน การวิ เคราะห์ส มรรถนะ การสรรหา การคัดเลื อก การพัฒนาและฝึ กอบรม การบริ หาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 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.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
การศึกษา
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
ทํ า การสอนได้ หรื อ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

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 กําหนดวัฒนธรรมองค์การให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการโดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยู่เป็นประจํา
1.2.3 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การ
แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ่มและการบริหารจัดการโครงการ
1.2.5 อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็น
นิสัย และการสร้างต้นแบบที่ดี
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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 สามารถติดตามความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 3.1.2 สามารถสืบค้น จําแนก และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูลจําแนกข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จําลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
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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
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและสถานการณ์
เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ไขปัญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ
การอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จํานวน
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ชัว่ โมง
ที่
3
1
แนะนํารายวิชา
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
-ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-บทบาทและขอบเขตงานด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
-แนวคิดการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถบอกถึงขอบเขตงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
3
2
บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันและอนาคต
-การประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-การจัดการความรู้ในงานทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ เป้าหมาย
ของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
แนะนําหนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. งานที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายบุคคลให้ทํา
mind mapping ในบทที่ 1 พร้ อ มนํ า เสนอ
หน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.แนวการสอน

1.1, 12

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับ
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point

1.1, 12

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
3
บทที่ 2 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต
-HRM ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้
-ทุนมนุษย์สินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ สร้างองค์กร มีชีวิต นําองค์กรสู่ความยั่งยืน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้
4
บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
-การวางแผน
-นโยบายการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
-กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
-กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
5
บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
-ความสัมพันธ์ระหว่างแผนองค์การและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์
-ปัจจัยความสําเร็จในการจัดทําแผนทรัพยากร
มนุษย์
-การพัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กร
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น รายกลุ่ ม เช่ น
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความ ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ
ทุนมนุษย์ในธุรกิจ พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น รายกลุ่ ม เช่ น
บทบาทสมมติในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะองค์กร พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

3

สื่อการสอน

ผู้สอน
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
6
บทที่ 4 การออกแบบและการวิเคราะห์งาน
-ความหมายของการวิเคราะห์งาน
-ระบบสารสนเทศของการวิเคราะห์งานที่สําคัญ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคล
-วัตถุประสงค์ของการออกแบบงาน
7

8

บทที่ 4 การออกแบบและการวิเคราะห์งาน
-กระบวนการในการวิเคราะห์งาน
-วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน
-การใช้ข้อมูลการวิเคราะห์งาน
-ปัจจัยที่ช่วยในการวิเคราะห์งาน
-กําหนดงานที่มีลักษณะเป็นระบบ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการในการ
วิเคราะห์งานได้
- นักศึกษาเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งาน
บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-ความหมายการสรรหาบุคลากร
-นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากร
-ข้อควรคํานึงในการกําหนดนโยบายการสรรหา
บุคลากร
-วิธีการดําเนินการสรรหาบุคลากร
-กระบวนการที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหา

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับการ
ระบบสารสนเทศที่นํามาใช้กับงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล คํ า อธิ บ ายลัก ษณะงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมนําเสนอหน้าชั้น
เรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ศึกษาคลิปวิดีโอในเรื่องมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การสรรหาบุคคล ของ INSEEGroup พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.คลิปวิดีโอ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในการสรรหาบุคคล ของ
INSEEGroup จาก

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
ที่

9

10

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
-ข้อกําหนดที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหา
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการในการสรรหา
พนักงานได้
(สอบกลางภาค)
บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
-ลําดับและขั้นตอนในการคัดเลือก
-วิธีการคัดเลือกเพื่อเข้าทํางาน
-เกณฑ์ในการคัดเลือก
-การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
-ประเภทของการฝึกอบรม
-กรณีศึกษา: ข้อคิดของการบริหาร “คน” จาก
CPF
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกใช้วิธีการคัดเลือกพนักงาน
ได้
บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

ผู้สอน

https://www.youtube.com
/watch?v=UCAVn2hgXmY

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ศึกษาคลิปวิดีโอในเรื่องลอรีอัลใช้แอพมือถือ
เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานใหม่ –
บีบีซีไทย พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.1, 1.2
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.คลิปวิดีโอ ลอรีอัลใช้แอพมือ
ถือเป็นเครื่องมือในการคัดเลือก
พนักงานใหม่ – บีบีซีไทย
จาก https://www.youtube.
com/watch?v=tII_0eQxfKI.
4.แบบฝึกหัด

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น ฝึก
วิเคราะห์และศึกษารูปแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติ แล้วนํามาสร้างแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติ พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

1.1, 1.2
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สัปดาห์
หัวข้อการสอน / Learning Outcome
ที่
11 บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสร้างแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้
12

13

บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
แรงงานสัมพันธ์
-ความหมายและความสําคัญของการบริหาร
ค่าตอบแทน
-แนวคิดทฤษฎีการจ่ายค่าตอบแทน
-หลักในการกําหนดอัตราค่าจ้างและเงินเดือน
-ข้อควรพิจารณาในการกําหนดค่าตอบแทน
-แรงงานสัมพันธ์
Learning Outcome
- นักศึกษาทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ
จากหน่วยงาน
บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการ และ
แรงงานสัมพันธ์
-การธํารงรักษา
-หลักการธํารงรักษาพนักงาน
-ความสําคัญของการธํารงรักษา

จํานวน
ชั่วโมง

3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ศึกษาคลิปวิดีโอ INSEE Insight วิธี
ประเมินผลงานที่ปูนอินทรี พร้อมนําเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.1, 1.2
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.คลิปวิดีโอ INSEE Insight วิธี
ประเมินผลงานที่ปูนอินทรี จาก
https://www.youtube.com
/watch?v=FZfqALWQfsU.
4.แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1.1, 1.2)
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.ตําราวิชาการจัดการ
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
ทรัพยากรมนุษย์
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับการ 2.สื่อการสอน Power point
จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน พร้อม
นําเสนอหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายกลุ่ม เช่น
ศึกษาคลิปวิดีโอเรื่อง เคล็ดลับรักษาคนเก่งให้

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point

1.1, 1.2

ผู้สอน
ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

15

บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรม และ
จริยธรรม
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์
-การพัฒนาการองค์การให้ทันสมัย
-การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
-บทบาทของผู้ประกอบการ
-บทบาทใหม่ของคน HR
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายคุณลักษณะของคนที่
องค์การต้องการได้
บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรม และ
จริยธรรม
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-หลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบสังคม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
ตัวเองได้

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา

3.คลิปวิดีโอ ล็ดลับรักษาคนเก่ง
ให้อยู่กับองค์กร Talent
Management PPT T9 B1
จาก https://www.youtube.
com/watch?v=8N0I1uJlNtE
4.แบบฝึกหัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน
1.1, 1.2
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.ตําราวิชาการจัดการ
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น ทรัพยากรมนุษย์
การสืบค้นข้อมูล บทความ ข่าวที่เกี่ยวกับ การ 2.สื่อการสอน Power point
สร้างวัฒนธรรมองค์การ พร้อมนําเสนอหน้า
ชั้นเรียน

ผู้สอน

อยู่กับองค์กร Talent Management PPT
T9 B1 พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

-ประโยชน์ของการธํารงรักษา
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบในการธํารงรักษา
พนักงานได้
14

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล เช่น
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล บทความ ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ
หลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบสังคม
ขององค์กร พร้อมนําเสนอหน้าชั้นเรียน
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อการเรียนการสอน
1.ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2.สื่อการสอน Power point
3.แบบฝึกหัด

1.1, 1.2

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

ผศ.ภคพร
กระจาดทอง

13

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1. การมี
ส่วนร่วมใน
การเรียน

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
1.1.4,
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
4.1.1, 4.1.2
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
ของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
4. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
2. โครงการ/ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
กิจกรรม/
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
1.1.4,
งานที่ได้รับ 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, กิจกรรมของหลักสูตร
มอบหมาย 4.1.1, 4.1.2
2. ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากการสั ม ภาษณ์ การ
รายงานหน้าชั้นเรียน
7. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด
8. ประเมิ น จากการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนในระหว่างที่ทํางานร่วมกัน
9. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
15%

1-15

25%

14
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท้ ี่ได้

วิธีการประเมิน

3. สอบกลาง 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 1. ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียน
โดยใช้ข้อสอบปรนัย
ภาค
4. สอบ
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค โดย
ปลายภาค
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ปรียานันท์ ประยูรศักดิ์. (2561). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
2.1 ประเวศ มหารัตน์สกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน.
2.2 พยัต วุฒิรงค์. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2.3 โสภณ ภูเก้าล้วน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อีเทอร์นิตี้ไอเดีย.
2.4 วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-

15

มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรีย นแต่ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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