รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย5
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management

อาจารย5ผูFสอน
อ.สมธีราภ5 พรมศิริ

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) รหัสวิชา
3622401 เป1นการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ=งเน?นให?ผู?เรียนมีความรู?ความเข?าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
ความหมาย แนวโน?มการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
สมรรถนะ การสรรหา การคั ด เลื อ ก การพั ฒ นาและฝJ กอบรม การบริ ห ารค= า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เ ป1 น ส= ว นสํ า คั ญ ต= อผู? เ รี ย น ที่ เ น? น ทั้ ง การเรี ย นการสอนที่ เ ป1 น ทฤษฎี และ
การศึ กษาค? น คว? า ด?ว ยตนเอง เพื่ อให? ผู? เ รี ย นได? แนวทางในการจัด การเรีย นรู? ทฤษฎีและกรณีศึกษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห?องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม=ๆ โดยใช?ทักษะการค?นคว?าด?วย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในห?องผู?เรียนสามารถนําความรู?ที่ได?จากรายวิชานี้ไปประยุกตใช?
ในอนาคตได?
อาจารยผู?สอน
19 พฤศจิกายน 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขFอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จํานวนหนJวยกิต
3(3-0-6) หน=วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารย5ผูFรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย5ผูFสอน
4.1 อาจารยผู?รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สราวรรณ เรืองกัลปวงศ
4.2 อาจารยผู?สอน อ.สมธีราภ พรมศิริ ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นป)ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 / ชั้นปZที่ 1
6. รายวิชาที่ตFองเรียนมากJอน (Pre-requisite) (ถFามี)
ไม=มี
7. รายวิชาที่ตFองเรียนพรFอมกัน (Co-requisites) (ถFามี)
ไม=มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลJาสุด
20 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุJงหมายและวัตถุประสงค5
1. จุดมุJงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู?เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดย
สอดคล?องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข?อง สามารถกําหนดแนวทางแก?ไขป[ญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
ธุรกิจต=าง ๆ ได?อย=างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีผลต=อความสําเร็จขององคการ
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาค?นคว?าเพิ่มเติมจากเอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ งานวิจัยต=าง ๆ รวมถึงแหล=งสืบค?นทางอินเทอรเน็ต
2. วัตถุประสงค5ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให?นักศึกษามีความรู?ความเข?าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาศาสตร
ด? า นการจั ด การทรั พยากรมนุ ษยขององคการและหน= ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด? า นทรั พยากรมนุ ษย จาก
ประสบการณงานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ เพื่อเป1นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวข?อง
ต=อไป
2.2 เพื่อให?นักศึกษามีความรู?และเข?าใจสถานการณการจัดการทรัพยากรมนุษยในสภาพแวดล?อม
ณ ป[จจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล?องต=อศักยภาพของผู?เรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงทั้งในภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่อปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอและวิธีการสอนให?เนื้อหามีความทันสมัย มีการจัดและ
ประเมินผลให?สอดคล?องกับวัตถุประสงคการเรียนรู? ตามผลการเรียนรู?ที่ผู?เรียนได?รับในแต=ละด?าน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏีการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การบริหาร
โครงสร?างองคกร และการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝJกอบรมและการ
พัฒนา การบริ หารความก?า วหน? าในสายอาชี พ การประเมินผลการปฏิ บัติงาน การบริห ารการสื บทอด
ตําแหน=งงาน การบริหารความผูกพันในองคกร การบริหารค=าตอบแทนและผลประโยชน จริยธรรมและ
ระเบียบวินัยในการทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศด?านการจัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรมนุษย การปรับตัวให?เข?ากับวัฒนธรรมองคกร
Concepts, theories of human resource management; strategic human resource
management; staffing organization structure and planning workforce management;
recruitment and selection of personnel; training and development; managing career
advancement; performance management; succession management; employee
engagement; compensation and benefits; ethics and discipline in the workplace; the law
and opportunity on equity; employee relations and internal communications;
occupational health and safety in the workplace; Information technology for human
resource management ; changes in generations of human resources; the corporate culture
adaptation
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชFตJอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต=อภาค สอนเสริ มเพื่ อทดแทนคาบ
การศึกษา
เรี ย นที่ ไ ม= ส ามารถทํ า การ
สอนได? หรื อ ตามที่ ผู? เ รี ย น
ร?องขอ เพื่อทบทวนความรู?
ค ว า ม เ ข? า ใ จ ใ ห? มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝYกปฏิบัติ
ไม=มีฝJกปฏิบัติ

การศึกษาดFวยตนเอง
90 ชั่วโมงต=อภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตJอสัปดาห5ที่อาจารย5ใหFคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกJนักศึกษาเป[น
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ให?คําปรึกษาได?ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว?
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาให?คําปรึกษาเป1นรายบุคคลหรือรายกลุ=มตามความต?องการของผู?เรียน
โดยมีการนัดหมายล=วงหน?า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูFของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต?องพัฒนา
1.1.1 มี ความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไม=เอารัดเอาเปรียบผู? อื่น มี ความรั บผิ ดชอบต=อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล?อม
1.1.2 มี ความพอเพี ยงเป1 นหลั กในการดํ าเนิ นชี วิ ต โดยยึ ดแนวคิ ดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสร?างภูมิคุ?มกัน
1.1.3 มีจิตสํานึก มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข?อบังคับขององคกรและสังคม
และ มโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต?อง ความดีความชั่ว
1.1.4 มีความรู?ความเข?าใจในหลักจริ ยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญ ทางธุร กิจ สามารถ
จัดการป[ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคการให?กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข?อบังคับ
1.2.2 การเรียนรู?โดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยส=งเสริมให?นักศึกษาฝJกตนด?วยการ
มีระเบียบวินัย ตรงต=อเวลา และมีความรับผิดชอบต=อตนเอง วิชาชีพและสังคม อยู=เป1นประจํา
1.2.3 ปลูกฝ[งให?นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน?นการเข?าชั้นเรียน ส=งงานให?ตรงเวลา
การแต=งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุ=มและการบริหารจัดการโครงการ
1.2.5 อาจารยผู?สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป1นแบบอย=างที่ดี กระตุ?นให?นักศึกษาปฏิบัติจน
เป1นนิสัย และการสร?างต?นแบบที่ดี
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร?อมเพรียงของนักศึกษาในการเข?าร=วมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข? า ชั้ น เรี ย นตรงเวลาของนั กศึ กษา การส= ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร=วมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน?าที่ที่ได?รับมอบหมาย ไม=คัดลอกผลงานของผู?อื่น
มาเป1นของตน

2. ความรูF
2.1 ความรูFที่ตFองพัฒนา
2.1.1 มีความรู?และความเข?าใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตรที่ เป1 น พื้น ฐานที่ จํา เป1น สํ าหรั บ
การตลาด
2.1.2 มีความรู?และความเข?าใจในสาระสําคัญของศาสตรด?านการตลาด
2.1.3 มีความรู?และความเข?าใจในกระบวนการการจัดการทางการตลาด
2.1.4 มีความรู?เกี่ยวกับความก?าวหน?าทางวิชาการและวิชาชีพด?านบริหารการตลาด รวมทั้ง
มีความเข?าใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย=างเท=าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดให?มีการเรีย นการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน?นหลักการทฤษฎี และ
ประยุกตใช?ในการปฏิบัติในสภาพแวดล?อมจริง เพื่อให?ทันต=อการเปลี่ยนแปลงทางด?านเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางป\ญญา
3.1 ทักษะทางป\ญญาที่ตFองพัฒนา
3.1.1 สามารถสืบค?น จําแนก และวิเคราะหข?อมูล เพื่อให?ได?ซึ่งสารสนเทศที่เป1นประโยชน
ในการแก?ไขป[ญหาและการตัดสินใจอย=างเหมาะสม
3.1.2 มีความคิด ริเริ่ มสร?างสรรค ต=อยอดกรอบความรู?เ ดิม สามารถบู รณาการความรู?ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อให?เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม= ๆ
3.1.3 สามารถคิดค?นทางเลือกใหม= ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่
เป1นผลจากทางเลือกอย=างรอบด?าน โดยการนําความรู?และประสบการณมาประยุกตใช?
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝJกกระบวนการคิดวิเคราะหให?กับนักศึกษาตั้งแต=ในระดับที่ง=ายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให?เหมาะสมและสอดคล?องกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรี ยนการสอนเน?นผู? เรีย นเป1 นสํา คัญด?ว ยการฝJกสืบค? นข?อมูล จําแนกข? อมูล การ
วิเคราะหข?อมูล แก?ป[ญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เป1นผลจากทางเลือกอย=างรอบด?านภายใต?
สถานการณจาลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
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3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร=วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบ
คําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาค?นคว?ารายงานที่ได?รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู? โดยการจัดทําข?อสอบ เพื่อใช?
วัดทักษะทางด?านป[ญญาของนักศึกษา โดยเน?นการแก?ป[ญหา การอธิบายแนวคิดของการแก?ป[ญหา และ
วิธีการแก?ป[ญหา โดยการประยุกตความรู?ที่ได?เรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธ5ระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ5ระหวJางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตFองพัฒนา
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสร?างสัมพันธภาพ
อันดีกับผู?อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได?
 4.1.2 มีความกระตือรือร?น สามารถทํางานเป1นกลุ=ม และสามารถแสดงภาวะผู?นําผู?ตามได?
อย=างเหมาะสม มีการเรียนรู?อย=างต=อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต=างอย=างสร?างสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่ มีการกํ าหนดกิ จกรรมหรื อโครงการให? ทําเป1 นงานกลุ= ม การทํ างานที่ ต? อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน=วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหน?าชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน
การเรียนรู?ที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู?เรียนในระหว=างที่ทํางานร=วมกัน
4.3.4 ประเมินจากการให?ผู?ร=วมงานของนักศึกษามีส=วนร=วมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตFองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใช?หลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใช?ใน
การวิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต=างประเทศได?อย=างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร?างความเข?าใจอย=างถูกต?อง ทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนําเสนอด?วยวาจา
5.1.4 ความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป1นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
และทราบถึงข?อจํากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู?ในรายวิชาต=าง ๆ โดยเน?นให?นักศึกษาได?วิเคราะหสถานการณ
จําลองและสถานการณเสมือนจริงแล?วนําเสนอการแก?ไขป[ญหา
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5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข?อจากัด เหตุผลในการเลือกใช?
เครื่องมือต=าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอต=อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร=วมชั้นและคณาจารย
ผู?สอนรายวิชา
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.3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห5
ที่

1

2

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

แนะนํารายวิชา
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย
-ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
มนุษย
-บทบาทและขอบเขตงานด?านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดการปฏิบัติงานด?านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
นักศึกษาค?นหาข?อมูลเองในประเด็นที่สนใจ
เกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และขอบเขตงาน
การจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งจะสะท?อนให?
เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู?
บทที่ 2 แนวคิดด?านการจัดการทรัพยากร
มนุษยแบบอื่น
-การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า

3

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

ผูFสอน

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-การจัดการทุนมนุษย
-การจัดการทรัพยากรมนุษยด?วยหลัก
สมรรถนะ
Learning Outcome
นักศึกษาหาข?อมูลแนวโน?มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยทาง Internet และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู?กับเพื่อนในห?องเรียนได? ซึ่ง
จะสะท?อนให?เห็นถึงพฤติกรรมการยอมรับ
ความคิดเห็นจากเพื่อนในกลุ=ม ทําให?เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเสริมความรู?ใหม=ๆ

3

บทที่ 2 แนวโน?มการจัดการทรัพยากรมนุษย
แบบอื่น
-HRM ภายใต?องคกรแห=งการเรียนรู?
-ทุนมนุษยสินทรัพยที่ทรงคุณค=า
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย สร?างองคกร มีชีวิต นํา
องคกรสู=ความยั่งยืน
Learning Outcome

3

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก

ผูFสอน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาหาข?อมูลแนวโน?มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยทาง Internet จากสัปดาหที่
ผ=านและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู?กับเพื่อนใน
ห?องเรียนได? สัปดาหนี้จึงมอบหมายงานให?
ศึกษาองคกรจากกรณีศึกษาที่เตรียมไว? ซึ่งจะ
เห็นได?ว=านักศึกษามีลักษณะสนใจและใฝtหาที่
จะเรียนรู?สิ่งใหม=ๆ โดยสังเกตจากการนําเสนอ
ในชั้นเรียน
4

บทที่ 3 การวิเคราะหงาน
-การวางแผน
-นโยบายการวางแผนด?านทรัพยากรมนุษย
-กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย
-กลยุทธในการวางแผนทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
นักศึกษาหาข?อมูลบริษัทที่สนใจรวมถึงศึกษา
เรื่องของการวางแผนงานของบริษัทนั้นมา
วิเคราะห และนําเสนอหน?าชั้นเรียนได? ซึ่ง
ผู?สอนจะสังเกตได?ว=านักศึกษาได?นําเสนอและ
ยกตัวอย=างค=อนข?างชัดเจน สะท?อนให?เห็นถึง
การพัฒนาศักยภาพของตนในการใฝtรู?

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

ผูFสอน

2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด อินเตอรเน็ต
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน 5.คําถามทบทวนท?าย
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
บทเรียน
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

5

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

บทที่ 3 การวิเคราะหงาน
-ความสัมพันธระหว=างแผนองคการและการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย
-ป[จจัยความสําเร็จในการจัดทําแผน
ทรัพยากรมนุษย
-การพัฒนาระบบสมรรถนะขององคกร
Learning Outcome
จากสัปดาหที่ผ=านมานักศึกษาหาข?อมูลบริษัท
ที่สนใจซึ่งนักศึกษาได?นําเสนอและยกตัวอย=าง
ค=อนข?างชัดเจนแล?วนั้น ผู?สอนจึงได?มอบหมาย
งานกลุ=มให?ทําโดยเน?นให?ระดมสมองหาข?อมูล
ใน Internet เกี่ยวกับความการพัฒนาระบบ
สมรรถนะในองคกร และสังเกตพฤติกรรมการ
เข?ารวมระดมสมอง ซึ่งสะท?อนให?เห็นถึงการ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางความคิดของ
นักศึกษาว=ามีการพัฒนาศักยภาพของตนใน
การใฝtรู?อย=างเป1นระบบมากขึ้นจากเดิม

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

ผูFสอน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

6

บทที่ 4 การวางแผนและการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย
-ความหมายของการวิเคราะหงาน
-ระบบสารสนเทศของการวิเคราะหงานที่
สําคัญ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
บุคคล
-วัตถุประสงคของการออกแบบงาน
Learning Outcome
มอบหมายงานให?นักศึกษาค?นคว?าหาข?อมูล
จากแหล=งความรู? โดยเน?นในเรื่องการ
ออกแบบงานและวิธีการเก็บรวบรวมข?อมูล
ด?านการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อนําเสนอ
ให?อาจารยทราบถึงลักษณะการทํางานอย=างมี
ระบบในองคกร และจากการนําเสนอของ
นักศึกษาทําให?สะท?อนให?เห็นถึงการเรียนรู?
อย=างกระตือรือร?นและมีแนวคิดเปรียบเทียบ
ได?จากการตอบข?อคําถามจากผู?สอน
บทที่ 4 การออกแบบและการวิเคราะหงาน
-กระบวนการในการวิเคราะหงาน
-วิธีการเก็บรวบรวมข?อมูลเกี่ยวกับงาน
-การใช?ข?อมูลการวิเคราะหงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย

อ.สมธีราภ
พรมศิริ

7

สื่อการสอน

ผูFสอน
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-ป[จจัยที่ช=วยในการวิเคราะหงาน
-กําหนดงานที่มีลักษณะเป1นระบบ
-ตัวอย=างคําอธิบายลักษณะงาน
Learning Outcome
หลังจากที่ผู?สอนได?สอนเนื้อหาวิชาตามหัวข?อ
ที่เรียนแล?ว ผู?สอนจึงเปpดโอกาสให?ผู?เรียนได?
ซักถามและถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ระหว=างผู?สอนและผู?เรียน ซึ่งผู?สอนสังเกตได?
ว=าการเรียนรู?แบบค?นหาข?อมูลใน Internet
ทําให?นักศึกษามีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น
จากหนังสือเรียนที่มีอยู=
8

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-ความหมายการสรรหาบุคลากร
-นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรร
หาบุคลากร
-ข?อควรคํานึงในการกําหนดนโยบายการสรร
หาบุคลากร
-วิธีการดําเนินการสรรหาบุคลากร
-กระบวนการที่ควรนํามาพิจารณาในการสรร
หา
-ข?อกําหนดที่ควรนํามาพิจารณาในการสรรหา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน

2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย

ผูFสอน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
มีการแลกเปลี่ยนความรู?ระหว=างผู?เรียนและ
ผู?สอนในการตั้งคําถามและตอบคําถามจาก
เนื้อหาที่สอน
(สอบกลางภาค)
9

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
-ลําดับและขั้นตอนในการคัดเลือก
-วิธีการคัดเลือกเพื่อเข?าทํางาน
-เกณฑในการคัดเลือก
-การพัฒนาบุคคลและการฝJกอบรม
-ประเภทของการฝJกอบรม
-กรณีศึกษา:ข?อคิดของการบริหาร “คน” จาก
CPF
-กรณีศึกษา: กลยุทธการสรรหาในโลกยุคใหม=
Learning Outcome
กําหนดให?นักศึกษาเข?าไปดูงานและศึกษา
องคกรจากสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับ
การสรรหาคัดเลือกพนักงานเข?าทํางานใน
องคกร และมานําเสนอหน?าชั้นเรียน ซึ่งผล
จากการได?ศึกษาในองคกรภายนอก สะท?อน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

ผูFสอน

บทเรียน

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ

16

.3

สัปดาห5
ที่

10

11

หัวขFอการสอน / Learning Outcome
ให?เห็นได?ว=าสามารถเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให?
เกิดการเรียนรู?ได?รวดเร็วมากขึ้น
บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-วัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบองคกรที่ให?
ความสําคัญเรื่องของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานและหาจุดอ=อนจุดแข็ง
มาพัฒนาพนักงานของตนให?ประสบ
ความสําเร็จได? โดยผ=านการเรียนรู?จาก
กรณีศึกษา ซึ่งสะท?อนให?เห็นว=านักศึกษา
สามารถขยายศักยภาพของตนเองได?อย=าง
ต=อเนื่อง
บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
-หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
-ตัวอย=างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า

3

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

ผูFสอน

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษานําข?อมูลจากตัวอย=างที่สอนใน
ห?องเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู?กันภายในกลุ=ม
ของตนเอง ทําให?เกิดการระดมสมองเพื่อเก็บ
รวบรวมความรู?จากเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะ
สะท?อนให?เห็นได?ว=านักศึกษามีลักษณะที่สนใจ
และยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกลุ=ม
ของตนเอง

12

บทที่ 7 การบริหารค=าตอบแทนสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ
-ความหมายและความสําคัญของการบริหาร
ค=าตอบแทน
-แนวคิดทฤษฎีการจ=ายค=าตอบแทน
-หลักในการกําหนดอัตราค=าจ?างและเงินเดือน
-ข?อควรพิจารณาในการกําหนดค=าตอบแทน
-แรงงานสัมพันธ
Learning Outcome

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด

ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต

ผูFสอน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาอธิบายถึงความสําคัญในการบริหาร
ค=าตอบแทนสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธได?
อย=างเข?าใจและยกตัวอย=างประกอบโดยการ
ตอบข?อซักถามจากผู?สอน ซึ่งจะสะท?อนให?
เห็นถึงความเข?าใจในเนื้อหาการเรียน
13

บทที่ 7 การบริหารค=าตอบแทนสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ
-การธํารงรักษา
-หลักการธํารงรักษาพนักงาน
-ความสําคัญของการธํารงรักษา
-ประโยชนของการธํารงรักษา
Learning Outcome
นักศึกษาอธิบายถึงหลักการธํารงรักษา
พนักงานให?อยู=กับองคกรอย=างมีความสุข และ
ยกตัวอย=างประกอบโดยการตอบข?อซักถาม
จากผู?สอน ซึ่งจะสะท?อนให?เห็นถึงความเข?าใจ
ในเนื้อหาการเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห

5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

ผูFสอน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

ผูFสอน

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
14

บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรม
และจริยธรรม
-การจัดการทรัพยากรมนุษยภายใต?กระแส
โลกาภิวัฒน
-การพัฒนาการองคการให?ทันสมัย
-การสร?างวัฒนธรรมองคการ
-บทบาทของผู?ประกอบการ
-บทบาทใหม=ของคน HR
Learning Outcome
หลังจากสอนเนื้อหาเสร็จแล?ว ผู?สอนให?
นักศึกษาจัดกลุ=มวางแผนงานกัน และค?นหา
บทความที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
มนุษยภายใต?กระแสโลกาภิวัฒน และนํามา
ฝJกวิเคราะหหาป[ญหาและแนวทางการแก?ไข
ป[ญหา และนําเสนอหน?าห?องเรียน ซึ่งสังเกต
ได?ว=านักศึกษาสามารถขยายศักยภาพในการ
ใฝtรู?ของตนเองได?อย=างต=อเนื่อง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

อ.สมธีราภ
พรมศิริ
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.3

สัปดาห5
ที่

หัวขFอการสอน / Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

15

บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรม
และจริยธรรม
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย
-หลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบสังคม
Learning Outcome
นักศึกษามีความเข?าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการ
จัดการทรัพยากรมนุษย โดยการศึกษาจาก
กรณีศึกษา และนําเสนอหน?าชั้นเรียน ซึ่ง
สะท?อนให?เห็นถึงผลของการเรียนรู?โดยผู?สอน
จะสังเกตได?จากการนําเสนองานในห?องเรียน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิ ธี การสอนแบบบรรยาย แนะนํ าวิ ธี การ
เรี ย นการสอน และอธิ บ ายเนื้ อ หารายวิ ช า
จุดประสงค และเปoาหมายของรายวิชาเกณฑ
การวัดผลและประเมินผลแนะนําหนังสือเรียน
และ website เพิ่มเติม และการบรรยายโดย
ให? ผู? เ รี ย นมี ส= ว นร= ว มอภิ ป รายในประเด็ น ที่
สําคัญที่เกี่ยวข?องกับสาระการเรียนรู?
2. วิ ธี ก ารสอนแบบเรี ย นรู? ด? ว ยตนเอง เปp ด
โอกาสให? นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายและซั ก ถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. วิ ธี ก ารสอนแบบสื บ เสาะหาความรู? ให?
นักศึกษา
4. วิ ธี ก ารสอนแบบอภิ ป ราย ให? นั ก ศึ ก ษา
วิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อฝJกคิดฝJกวิเคราะห
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สื่อการสอน

สอดคลFองกับ
จุดมุJงหมาย
รายวิชา

สื่อการเรียนการสอน 1.3,2.1,
1.เอกสารประกอบการ 3.1,
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2.สื่อการสอน Power
point
3.แนวการสอน
4.ข?อมูลจาก
อินเตอรเน็ต
5.คําถามทบทวนท?าย
บทเรียน

ผูFสอน
อ.สมธีราภ
พรมศิริ

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรูF
กิจกรรมที่
1. การมีส=วนร=วมใน
การเรียน

ผลการเรียนรูF
1.3

วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการมีวินัยและพร?อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข?าร=วม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเข?าชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การส=งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร=วมกิจกรรม
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถาม
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผู?เรียน
ในระหว=างที่ทํางานร=วมกัน
5. ประเมินจากคุณลักษณะที่กําหนด
โดยเพื่อนร=วมชั้นเรียน อาจารย และ
ชุมชน
2. โครงการ/
2.1 3.1 4.1 1. ประเมินจากการมีวินัยและพร?อม
กิจกรรม/งานที่ได?รับ 4.2 5.3
เพรียงของนักศึกษาในการเข?าร=วม
มอบหมาย
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการส=งงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การร=วมกิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน?าที่ที่ได?รับมอบหมาย ไม=คัดลอก
ผลงานของผู?อื่นมาเป1นของตน
4. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
6. ประเมินจากการฝJกกระบวนการ
คิดวิเคราะหแบบอภิปรายกลุ=ม
7. ประเมินจากคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรู?ที่กําหนด
8.
ประเมิ น จากแบบฝJ ก หั ด /

1-15

สัดสJวน
ของการ
ประเมินผล
30%

1-15

30%

สัปดาห5ที่
ประเมิน
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กิจกรรมที่

3. สอบกลางภาค

ผลการเรียนรูF

วิธีการประเมินผล

2.1 3.1 4.1
4.2 5.3

กรณีศึกษา
9. ประเมินจากการเข?าร=วมกิจกรรม
ในชุมชน
ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน
โดยใช?ข?อสอบปรนัย

สัปดาห5ที่
ประเมิน

สัดสJวน
ของการ
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 ปรียนันท ประยูรศักดิ์. (2558). ตําราเรียน รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:
โครงการสวนดุสิต กราฟฟpคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขFอมูลสําคัญ
2.1 ประเวศ มหารัตนสกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:
ป[ญญาชน.
2.2 พยัต วุฒิรงค. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม". กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพแห=งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2.3 โสภณ ภูเก?าล?วน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: อีเทอรนิตี้ไอเดีย.
2.4 วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ.
3. เอกสารและขFอมูลแนะนํา
3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย.
กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน=า.
3.2 ชํานาญ ปpยวนิชพงษ และคณะ. (2552). กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย.
กรุงเทพฯ: พียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน=า.
3.3 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2541). การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
3.4 นงนุช วงษสุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
3.5 พยอม วงศสารศรี. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
3.6 วิเชียร วิทยอุดม. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ.
3.7 ศิริพงษ เศาภายน. (2553). การบริหารทรัพยามนุษย. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บุ}ค พอยท.
3.8 McGuire, D. and K. M. Jorgensen. (2011). Human Resource Development: Theory
and Practice. London: SAGE Publications.
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3.9 Bernardin, H. J. (2007). Human Resource Management: An Experiential Approach.
4th ed. Singapore: McGraw-Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ5การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ=มระหว=างผู?สอนและผู?เรียน
- แบบประเมินผู?สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ5การประเมินการสอน
- แต=งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนให?ได?คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู?ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู?
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู?ประสานงานรายวิชา และคณาจารยผู?สอนร=วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมป[ญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก?ป[ญหาร=วมกัน
- ปรั บ กลยุ ทธการสอน และการบู ร ณาการความรู? เพื่ อให? ส อดคล? องกั บ ธรรมชาติ ของผู? เ รี ย นแต= ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต=งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู?ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข?อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู?เรียน วิธีการให?คะแนนสอบ และการให?คะแนนตามข?อกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข?อเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข?อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให?มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน?นผู?เรียนเป1นสําคัญ
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