รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562

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

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก
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คานา
รายละเอียดรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา
3622401 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชา
เฉพาะวิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ การบริหารโครงสร้างองค์กร และการวางแผนอัตรากาลัง การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการสืบทอดตาแหน่งงาน การบริหารความผูกพันในองค์กร การบริหาร
ค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์ จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความ
เท่า เทีย มกัน พนั กงานสั ม พัน ธ์ แ ละการสื่ อ สารภายในองค์ กร ความปลอดภัย อาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
อาจารย์ ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงผลการเรียนรู้ให้ครบตาม
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนดไว้ และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อไป

อาจารย์มนสินี สุขมาก
15 กรกฎาคม 2562
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
17
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนสินี สุขมาก
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาชั้นปี 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยสอดคล้อง
กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
1.2 มีทักษะในการอธิบาย แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
เอกสารตาราบทความทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงแหล่งสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
1.3 มีความตระหนั กถึงความสาคัญของกระบวนการจัด ทรัพยากรมนุษยที่มีผลต่อความสาเร็จ ของ
องค์การ และประยุกต์แนวคิดทฤษฎีกระบวนการและนาไปใช้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในแนวคิดใหม่ๆ การพัฒนา
ศาสตรด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จากการ
วิเคราะห์ กรณีศึกษา เพื่อ เป็ น พื้น ฐานนาไปปฏิบัติงานต่อ ไป โดยใช้ วิธีการเรียนการสอนแบบ Active
Learning เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสม ทาให้ผู้เรียนสามารถนาไปความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาวัฒนธรรม 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 benefit, performance evaluation, preserving human resources,
labor relations, change management, performance management, competency
development, cultural development, human resource management information systems,
moral and ethic.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง

เฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง
(6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารดังนี้
2.1 Email : monsinee59@gmail.com
2.2 Line ID : 0640711833
2.3 โทรศัพท์ 064 071 1833
2.4 อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2.5 อาจารย์ประจารายวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสั งคม
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.1.2. มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. อาจารย์ ผู้ ส อนจั ดการเรียนการสอนโดยวิธี บ รรยาย และยกตัว อย่างสอดแทรกเรื่ อ ง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ ปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา
มุ่งเน้นในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
1.2.2. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนในการรักษาระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต
1.2.3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอบแบบผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยมอบหมายให้นักศึ ก ษา
จัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ และการทาประโยชน์ให้กับ
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ชุมชน กิจกรรมภายใน ได้แก่ การยกย่องชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่
ประจักษ์ นักศึกษาที่ทาประโยชน์ให้กับสาขาวิชาฯ คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. ประเมินจากการสังเกต การสอบถาม เกี่ยวกับทัศนคติ
1.3.2. ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานคนอื่น
1.3.3. ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
2. ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเข้าใจในทฤษฎี แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการ
วางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
และฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะการพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2.2. จัดให้มีการเรียนรู้จากกรณีศึกษา งานวิจัย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะ
เรื่อง
2.2.3. จัดให้มีการเรียนรู้จากการทางานเดี่ยว งานกลุ่ม
2.2.4. การเรียนรู้จากเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
2.3. วิธีการประเมินผล
2.3.1. การทดสอบย่อย
2.3.2. งานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3. การสอบปลายภาค
2.3.4. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้า ชั้นเรียน และ
เอกสารรายงาน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.3 มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.2. วิธีการสอน
3.2.1. จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม สืบค้น
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นามาสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริง
3.2.2. จั ดการเรี ย นการสอนฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ กับนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับรายวิชาเน้นการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงจาก
กรณีศึกษา
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. การสอบปลายภาค
3.3.2. การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน การวิจัย โดยการนาเสนอหน้า ชั้นเรียนและ
เอกสารรายงาน
3.3.3. การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.4.3 สามารถทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาต่อสมาชิกของกลุ่มได้อย่า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2. วิธีการสอน
4.2.1. กาหนดกิจกรรมให้ทาเป็นงานกลุ่ม โดยใช้วิธีการจับกลุ่มหลายแบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
ทางานร่วมกัน พร้อมทั้งแก้ปัญหาในการทางาน
4.2.2. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าหรื อ เข้ า ร่ว มโครงการเสริ ม สร้ างความสั ม พั น ธ์ร ะหว่าง
นักศึกษากับชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ

4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
4.3.2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
4.3.3. ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.3.4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. มอบหมายงานในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
5.2.2. กาหนดให้มีการนาเสนอผลงาน
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในประเด็นที่สาคัญ โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิค
การนาเสนอ การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน และ
ความสามารถในการอธิบาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

1

- แนะนาบทเรียนและเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน
- ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี บทบาท
และขอบเขตงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎี ความหมาย
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบนั และอนาคต
- การประเมินความสาเร็จของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- การจัดการความรู้ในงานทรัพยากรมนุษย์
- HRM ภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้
- ทุนมนุษย์สินทรัพย์ทีทรงคุณค่า
Learning Outcome

3

1. ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
1. เอกสาร
2. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัวและอธิบายเนื้อหา
ประกอบการสอน
รายวิ ช า จุ ด ประสงค์ แ ละเป้ า หมายของ
วิชาการจัดการ
รายวิ ช าเกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล
ทรัพยากรมนุษย์
แนะน าหนั ง สื อ แหล่ ง การ เรี ย นรู้ และ 2. Power point
website เพิ่มเติม
ประกอบการสอน
3. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
4. ให้นักศึกษาเขียน Mindmap

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายการจัดการ
ประกอบการสอน
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และอนาคต
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

2

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1
อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้
นโยบายและการวางแผน
- การวางแผน นโยบายกรวางแผน กระบวนการ
วางแผน กลยุทธ์ในการวางแผน ความสัมพันธ์
ระหว่างแผนองค์การและการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยความสาเร็จในการจัดทาแผน การ
พัฒนาระบบสมรรถนะขององค์กร สิ่งที่ควร
คานึงถึงในการกาหนดสมรรถนะ
Learning outcome
นักศึกษานาความรูม้ าใช้ในการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ได้
การออกแบบและการวิเคราะห์งาน
- ความหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการของการ
วิเคราะห์งาน
- ระบบสารสนเทศของการวิเคราะห์งาน และเพื่อ
จัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หลักการออกแบบงาน วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ใช้ข้อมูล ปัจจัยที่ช่วยวิเคราะห์งาน การกาหนด

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. กรณีศึกษาจากหน่วยงาน
ประกอบการสอน
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการ
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

3

1.
2.
3.
4.

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

สอบย่อย
3. เอกสาร
บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
ประกอบการสอน
กรณีศึกษาจากหน่วยงาน
วิชาการจัดการ
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม อภิ ปรายการวิเคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์
งาน และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ 4. Power point
งาน
ประกอบการสอน
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สัปดาห์ที่

5

6

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
งานที่มีลักษณะเป็นระบบ และตัวอย่างคาอธิบาย
ลักษณะงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถออกแบบ และวิเคราะห์งานได้
การสรรหาบุคลากร
- ความหมาย นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสรรหา
- ข้อควรคานึงในการกาหนดนโยบายการสรรหา
- วิธีการดาเนินการ และกระบวนการที่นามา
พิจารณาในการสรรหา
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูด้ ้านกระบวนการสรรหา
การคัดเลือกบุคลากร
- แนวคิดพื้นฐานการคัดเลือก ลาดับขั้นตอน วิธีการ
เกณฑ์การคัดเลือก
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูด้ ้านกระบวนการคัดเลือกบุคลากร

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)

ผู้สอน

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ร่วมกันอภิปรายวิธีการ
ประกอบการสอน
สรรหาบุคลากรโดยค้นหาข้อมูลใน Internet
วิชาการจัดการ
โดยใช้อ้างอิงหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็น
ประกอบการสอน
การคัดเลือกบุคลากร
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

7

การพัฒนาและฝกอบรม
- ความหมายของการพัฒนาและฝกอบรม
- กระบวนการฝึกอบรม
- ประเภทของการฝึกอบรม
- การนาสมรรถนะมาใช้ในการฝึกอบรม
Learning Outcome
นักศึกษามีความรูด้ ้านการพัฒนาและฝึกอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ความหมายและวัตถุประสงคของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล
ปฏิบัติงาน
Learning Outcome
นักศึกษาวิเคราะห์การประเมินผล ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็น
ประกอบการสอน
การพัฒนาและฝึกอบรม
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็น
ประกอบการสอน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

8

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1,1.2,1.3 อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

9-10

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดทฤษฏี ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทน
- หลักในการกาหนดอัตราค่าจ้าง และเงินเดือน
- ข้อควรพิจารณาในการกาหนดค่าตอบแทน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กระบวนการบริหาร
ค่าตอบแทน และสวัสดิการได้
การธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
- การธารงรักษา
- หลักการธารงรักษาพนักงาน
- ความสาคัญและประโยชน์ของการธารงรักษา
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การธารงรักษาทรัพยากร
มนุษย์ได้

6

1. ทดสอบย่อย
1. เอกสาร
2. บรรยายเนือ้ หาในบทเรียน
ประกอบการสอน
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย น Mindmap กระบวนการ
วิชาการจัดการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
4. มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ใน 2. Power point
หน่ ว ยงนเกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การ
ประกอบการสอน
ทรัพยากรมนุษย์

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ งกลุ่ ม หาโครงการ/กิ จ กรรม
ประกอบการสอน
เพื่อการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

11

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1,1.2,1.3 อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

14

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

12

แรงงานสัมพันธ์
- แนวคิด ทฤษฎีของหลักการคุ้มครองแรงงาน
- ความสาคัญและประโยชน์ของการคุ้มครอง
แรงงาน
- ความหมายและหลักการแรงงานสัมพันธ์
- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์
- สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของลูกจ้างตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักการคุ้มครองแรงงาน
ตาม แนวคิด ทฤษฎีของหลักการคุ้มครองแรงงานได้

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. กรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห์ด้านแรงงาน
ประกอบการสอน
สัมพันธ์ กฎหมาย สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1,1.2,1.3 อาจารย์มนสินี
สุขมาก

15
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สัปดาห์ที่
13

หัวข้อการสอน / Learning Outcome
การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรมและจริยธรรม
- การพัฒนาการองค์การให้ทันสมัย
- การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
- บทบาทของผู้ประกอบการ
- บทบาทใหม่ของ HR
- จริยธรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หลักบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบสังคม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรมและจริยธรรม

ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลด้าน
ประกอบการสอน
การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรมและจริยธรรม
วิชาการจัดการ
ขององค์กร
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1,1.2,1.3 อาจารย์มนสินี
สุขมาก

16

มคอ. 3

สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

14

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยี
- องค์กรของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้
นาเสนอเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Learning Outcome
นักศึกษานาความรู้ทไี่ ด้มานาเสนอเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
สอบปลายภาค

3

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียน
1. เอกสาร
2. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูล ระบบ
ประกอบการสอน
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. Power point
ประกอบการสอน

3

ให้นักศึกษานาเสนอการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 1. Power point
หน่วยงานโดยค้นคว้าจาก Internet
ประกอบการสอน
2. Clip VDO

15
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1.30

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา (ระบุ
ข้อ)
1.1,1.2,1.3 อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1.1,1.2,1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

หมายเหตุ : กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
17

มคอ. 3
- จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์

18

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

1

- คุณธรรมจริยธรรม

2

- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา

3

4

- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทดสอบย่อย

5

สอบปลายภาค

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

- ความตรงต่อเวลา
- ความตั้งใจ
- ระเบียบวินัย
- การทดสอบรายบุคคล
- การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน
- โครงการ/รายงาน/
การนาเสนอ
- การนาเทคโนโลยีที่ใช้
ในการนาเสนอผลงาน

สัปดาห์ที่ 1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

สัปดาห์ที่ 1-15

10%

สัปดาห์ที่ 1-15

20 %

4,8,12

20%

16

40%

แบบทดสอบที่ผู้สอน
กาหนด
แบบทดสอบที่ผู้สอน
กาหนด
รวมทั้งสิ้น

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล (2561). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฎหมายแรงงาน. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562. เข้าถึงจาก : http://www.mol.go.th/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
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กระทรวงแรงงาน. (2557). “แรงงานสัมพันธ์” สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2557. เข้าถึงจาก :
htttp://www.mol.go.th/
พรชัย เจดามาน. (2556). “ปัจจัยที่ช่วยในการวิเคราะห์งาน”. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2557. เข้าถึงจาก
: http://www.oknation.net/blog/jedaman.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
2.2. ผลการสอบ
2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ในรายหั ว ข้ อ ตามที่คาดหวังจากการเรีย นรู้ ใ นวิช า ได้จากการสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1. การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใ ช่
อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ทาการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ ปัญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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