รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

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

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก
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คานา
รายละเอียดรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) รหัสวิชา
3622401 เป็น การจัดทารายละเอียดประกอบรายวิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชา
เฉพาะวิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ การบริหารโครงสร้างองค์กร และการวางแผนอัตรากาลัง การสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการสืบทอดตาแหน่งงาน การบริหารความผูกพันในองค์กร การบริหาร
ค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์ จริยธรรมและระเบียบวินัยในการทางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความ
เท่ า เที ย มกั น พนั ก งานสั ม พันธ์ แ ละการสื่ อ สารภายในองค์ กร ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับตัว ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
อาจารย์ ผู้สอนหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนการสอนได้คานึงถึงผลการเรียนรู้ให้ครบตาม
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนดไว้ และมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงต่อไป

อาจารย์มนสินี สุขมาก
17 กรกฎาคม
มิถุนายน 2563
16
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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
6
7
11
23
24
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มนสินี สุขมาก
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มนสินี สุขมาก ตอนเรียน B1 , ผศ.ดร.นคเรศ ณ พัทลุง ตอนเรียน E1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาชั้นปี 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ห้อง 254 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16
15 กรกฎาคม
มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึง
การเป็นแบบอย่างที่ดีได้
1.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
ศาสตร์ด้านการจัดการ
1.3. ผู้เรียนสามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.4. ผู้เรียนสามารถทาางานร่วมกับผู้อื่น แสดงภาวะผู้นา ผู้ตาม ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มี
ทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ตระหนักและเข้าใจใน
วัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.5. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่
เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่นจากการทางานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศาสตร์ด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและหน่วยงานที่ปฏิบัติง านด้านทรัพยากรมนุษย์ จาก
ประสบการณ์งานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป
2.2. มีการปรับเนื้อหาและกรณีศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในองค์กรเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง
2.3. เพื่อปรับรูปแบบการนาเสนอวิธีสอน การจัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับในแต่ละด้าน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active
Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น ศึกษาค้นคว้าจากบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ฝึกวางแผนดาเนินงานตามหน้าที่ทางการจัดการสาหรับองค์การประเภทต่างๆ เป็นต้น
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหาร
โครงสร้างองค์กร และการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและ
การพัฒนา การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารการสืบทอด
ตาแหน่ง งาน การบริหารความผูกพันในองค์กร การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ จริยธรรมและ
ระเบียบวินัยในการทางาน โอกาสและกฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน พนักงานสัมพันธ์และการสื่อสาร
ภายในองค์กร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจั ด การ
ทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
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 safety and
health, information technology for human resources management, changes in generations
of human resources, the corporate culture adaptation
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถ
ทาการสอนได้ หรือ
ตามที่ผู้เรียนร้องขอเพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้ชัดเจน

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
นักศึกษาสามารถขอรับคาปรึกษาด้วยการติดต่อสื่อสาร หรือนัดหมายช่วงเวลาช่องทางดังนี้ Email :
monsinee59@gmail.com , Line ID : 0640711833 , โทรศั พ ท์ 064 071 1833 อาคาร 3 ชั้ น 4 ห้ อ ง
344 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6

มคอ. 3 รหัสวิชา 3622401 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม
เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบัง คับต่างๆ ของสถาบันและสัง คม
รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้
 1.1.2. มีจิตสานึกที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.1.3. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการหลักจริยธรรมคุณธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
1.1.4. มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยยึ ดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
1.2. วิธีการสอน
1.2.1. สร้างวัฒนธรรมองค์การ เพื่อปลูกจิตสานึกขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา การตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ และความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.2. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่องาน มีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
1.2.3. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาหรือเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อ
พิจารณาความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และความตรง
ต่อเวลาในการส่งงาน
1.2.4. เน้นผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรณยาบรรณในวิชาชีพของตน เพื่อให้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในองค์กร
1.3. วิธีการประเมินผล
1.3.1. วัดและประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดเวลา
แต่งกายเหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัยลัย
1.3.2. วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย
1.3.3. วัดและประเมินผลจากการทาโครงการ การอภิปรายหรือนาเสนองานในชั้นเรียน ความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เมื่อได้รับมอบหมายงาน และการอ้างอิงข้อมูลในการสืบค้นเพื่อนาเสนอ
2. ความรู้
2.1. ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและหรือทางการแพทย์
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2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทั้งทางด้าน
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2.1.3. มีความรู้และความเข้าใจในด้ านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติก าร
การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ทางธุรกิจและหรือทางการแพทย์
2.1.4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศและสังคมโลก
2.2. วิธีการสอน
2.2.1. สอนโดยวิธีการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล ค้นคว้าจากสื่ออิเล็กทรอนิ ก ส์
หนังสือ เอกสาร บทความวิจัย บทความวิชาการ นาความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เป็นรายงานส่งผู้สอน
2.2.2. สอนโดยวิธีการบรรยายให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนศึกษาประเด็น
ตามใบงาน และเชื่อมความคิ ด จากการปฏิ บั ติง านจากใบงาน โดยใช้ทักษะการสรุ ป
นาเสนอ หรืออภิปรายหน้าชั้นเรียน โดยใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีในการนาเสนอ
2.2.3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา ศิษย์เก่า หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง
2.3. วิธีการประเมินผล
2.3.1. วัดและประเมินผลจากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2. วัดและประเมินผลจากการทดสอบย่อย สอบปลายภาค
2.3.3. วัดและประเมินผลจากการอภิปราย การนาเสนองาน การตอบคาถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1. สามารถสื บ ค้ น ประมวลและประเมิ น ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง ได้ ด้ ว ยตนเอง
มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ
 3.1.2. มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม
3.1.3. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิด
การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
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3.2. วิธีการสอน
3.2.1. ใช้วิธีการสอนแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการมอบหมายงาน หรือใบงาน เพื่อฝึกความ
รับผิดชอบ การศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง ฝึกการสืบค้น การจาแนกข้อมูล การคิ ด
วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี เ หตุ ผ ล คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ บู ร ณาการความรู้
ประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
3.2.2. ใช้วิธีการสอนแบบระดมความคิด และการร่วมมือ ใช้กรณีศึกษา หรือใบงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวางแผนอัต รากาลัง การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร
การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน จริยธรรมและวินัยในการทางาน
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เทคโนโลยี สารสนเทศด้ านการบริห ารทรัพยากรบุ ค คล โดยให้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สังเกต รวบรวมความรู้ นามาสรุป และนาเสนอ
3.2.3. ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบใช้ โ ครงงาน โดยมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม วางแผน
กระบวนการทางาน ขั้นตอน ความคิด สรุป รายงาน และนาเสนอ
3.3. วิธีการประเมินผล
3.3.1. วัดและประเมินผลจากการทดสอบย่อย และการสอบปลายภาค
3.3.2. วัดและประเมินผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3. วัดและประเมินผลจากการทาโครงงาน การอภิปรายกลุ่ ม และการมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอผลงาน สรุป รายงาน และการนาเสนอ
3.3.4. การประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา และนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1. มีความรับผิ ดชอบในการท างานกั บผู้อื่นและรับผิ ดชอบในการเรียนรู้ อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อ
พัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพ
4.1.2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
 4.1.3. สามารถท างานเป็ น ที ม แสดงภาวะผู้ น าต่ อ สมาชิ ก ของกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม
4.2. วิธีการสอน
4.2.1. ใช้วิธีการสอนแบบระดมความคิด และความร่วมมือกาหนดกิจกรรมให้ทางานกลุ่ม โดยใช้
วิธีการจับกลุ่มหลายแบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถทางานร่วมกัน วิเคราะห์ วางแผนการ
ทางาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันในการทางาน
4.2.2. ใช้วิธีการสอนแบบการทาโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน กระบวนการทางาน
สรุป รายงาน และการนาเสนอ
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4.3. วิธีการประเมินผล
4.3.1. วัดและประเมินผลจากการนาเสนองาน การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่องาน การตอบ
คาถาม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.3.2. วัดและประเมินผลจาการทาโครงการ ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน การวางแผน
การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป รายงาน และการนาเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2. สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศที่ จ าเป็ น ต่ อ การท าธุ ร กิจ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิผล
 5.1.3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
5.1.4. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ธุรกิจและหรือเลขานุการทางการแพทย์
5.2. วิธีการสอน
5.2.1. ใช้ วิ ธี ก ารสอนให้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองโดยมอบหมายงานให้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเว็ บ ไซต์
บทความ หนังสือ ตารา โดยมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2. ใช้วิธีการสอนให้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนโดยให้กรณีศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
สังเคราะห์ วางแผน สรุป นาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3. ใช้วิธีการสอนโดยใช้โครงงาน ให้นักศึกษาค้นคว้า วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
นาเสนอ โดยการเลือกรูปแบบ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3. วิธีการประเมินผล
5.3.1. วัดและประเมินผลจาการมีส่วนร่วมในการทาโครงงาน กิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย
การให้ความร่วมมือ การตอบคาถาม การช่วยเหลือ
5.3.2. วัดและประเมินผลจากการนาเสนอโครงงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนาเสนอ
การสืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล การใช้ภาษาในการเขียนรายงาน ความสามารถในการ
สรุป การอธิบาย และการนาเสนอข้อมูล
5.3.3. วั ด และประเมิ นผลจากความสามารถในการอธิ บ ายข้ อ จ ากัด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือจากสื่อต่าง ๆ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

1
หัวข้อการสอน
Online
1) แนะนาบทเรียน เกณฑ์การประเมินผลการเรียน และวิธีการ
Offline
เรียนการสอน
บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ความหมายและความสาคัญ
- ความเป็นมา
- แนวคิดทฤษฏี
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันเพื่ออนาคต
- วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ความผิดพลาดของการจัดการทรัพยากรมมนุษย์
- กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ผู้สอน
รายวิชา
(ระบุข้อ)
3 1.1.ผู้เผูรี้ยเ รีนทำแบบทดสอบก่
ย นท าแบบทดสอบก่
1.1
อาจารย์มนสินี
อนอ น 1. เอกสารประกอบการ
น (Pre-test)ผ่าผ่นระบบ
า นระบบ
สอนวิชาการจัดการ
1.2
สุขมาก
เรียเรีนย(Pre-test)
WBSC
ทรัพยากรมนุษย์
WBSC
ผศ.ดร.นคเรศ
2.2.บรรยายเนื
้อหา
บรรยายเนื
้ อ หาวิ ธี ส อนแบบ 2. Powerpoint
ณ พัทลุง
3. แนะนำบทเรี
ย
น
จุ
ด
ประสงค์
บรรยาย(Online) โดยผ่ า น 3. Microsoft
WBSC Teams
และเป้
า
หมายของรายวิ
ช
า
ระบบ WBSC ร่ ว มกั บ การใช้
และ WBSC
เกณฑ์
ก
ารวั
ด
ผลและ
โปรแกรม Microsoft Teams
ประเมินผล แนะนำหนังสือ
3. แนะนาบทเรียน จุดประสงค์
แหล่งการเรียนรู้
และเป้ า หมายของรายวิ
4. แบบทดสอบหลั
งเรียน ช า
เ ก ณ ฑ์ ก ผ่าารนระบบ
วั ด ผ ลWBSC
และ
(Post-test)
ประเมิ น ผล แนะน าหนั ง สื อ
แหล่ง การเรียนรู้ และเกณฑ์
การประเมินผล
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผ่านระบบ WBSC

- จริยธรรมกับการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome

11

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

นักศึกษาสามารถอธิบาย สรุปความหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการ
หน้าที่ บทบาท และจริยธรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2
บทที่ 2 แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบอื่น
Online
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Offline
- การจัดการทุนมนุษย์
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การ
จัดการทุนมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักสมรรถนะ
3
บทที่ 3 วิเคราะห์งาน
Online
- ความหมาย และความสาคัญของการวิเคราะห์งาน
Offline
- กระบวนการวิเคราะห์งาน
- เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล
- ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน
- ผลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน
- การจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน
- การจัดทาคุณสมบัติเฉพาะของงาน
- การวิเคราะห์งานกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

บรรยายเนื
้ อ หาวิ ธี ส อนแบบ 1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
้อหา
านระบบ
สอนวิชาการจัดการ
2.บรรยาย(Online)
มอบหมายให้นักโดยผ่
ศึกษาสรุ
ป
แนวคิร่ดวด้มกั
านการจั
ดการ
WBSC
บ การใช้
โ ปรแกรม
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุ
ษย์ใน
Microsoft
Teams
2. Powerpoint
2.โรงพยาบาล
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาสรุ ป 3. Microsoft
WBSC Teams
แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

3

1.1
1.2
1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี สุข
มาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

และ WBSC

บรรยายเนื
้ อ หาวิ ธี ส อนแบบ 1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
้อหา
บรรยาย(Online)
โดยผ่ า น
สอนวิชาการจัดการ
2. วิเคราะห์
กรณีศึกษาการ
วิเคราะห์
านในโรงพยาบาล
ระบบ งWBSC
ร่ ว มกั บ การใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Powerpoint
2. วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. Microsoft
WBSC Teams
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์งาน
และ WBSC

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

12

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

- ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน

Learning outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
- ความหมาย และความสาคัญของการวิเคราะห์ กระบวนการ
วิเคราะห์งาน
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
- เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
นักศึกษาสามารถสรุป
- การจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน
- การจัดทาคุณสมบัติเฉพาะของงาน
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
4
บทที่ 4 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
Online
- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Offline
- หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
- ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์
- กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3

บรรยายเนื้อหา
้อหาวิธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
โดยผ่าน
สอนวิชาการจัดการ
2. ให้บรรยาย(Online)
นักศึกษาสรุปกระบวนการ
วางแผนทรั
พยากรมนุ
ย์ใน
ระบบ WBSC
ร่วมกับษการใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาล
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Power point
2. กรณีศึกษา
3. Microsoft
WBSC Teams
3. ให้นักศึกษาสรุปกระบวนการ
และ WBSC
วางแผนทรัพยากรมนุษย์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ที่จัดหาได้และพร้อมใช้
- ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
5
บทที่ 4 การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
Online
- การสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- การกาหนดนโยบายในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- ข้อกาหนดที่ควรนามาพิจารณาในการสรรหา
- เกณฑ์และวิธีการสรรหา
- ทางเลือกในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- แหล่งในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
- วิธีการสรรหาทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์งานเพื่อวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
6
บทที่ 5 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Online
- ความหมายและความสาคัญของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
- วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

-

3

3

1. บรรยายเนื้อหาวิธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย(Online) โดยผ่าน
สอนวิชาการจัดการ
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Power point
2. กรณีศึกษา
3. Microsoft Teams
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
และ WBSC
การวางแผน และการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1. บรรยายเนื้อหาวิธีสอนแบบ
บรรยาย(Online) โดยผ่าน

1.1
1.2
1.3

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

14

มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

หลักในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
- การออกแบบใบสมัครงาน
- การทดสอบ
- การสัมภาษณ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบาย
- ความสาคัญ วัตถุประสงค์ หลักในการคัดเลือก และเครื่องมือ
ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
- การออกแบบใบสมัครงาน การทดสอบ และการสัมภาษณ์
7
บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Online
- ความหมายและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ขอบเขตและเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กิจกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การฝึกอบรมเฉพาะทาง

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้ 2. Power point
โปรแกรม Microsoft Teams 3. Microsoft Teams
2. กรณีศึกษา
และ WBSC
3. ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ การ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

-

3

1. บรรยายเนื้ อ หาวิ ธี ส อนแบบ 1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย(Online) โดยผ่ า น
สอนวิชาการจัดการ
ระบบ WBSC ร่ ว มกั บ การใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Power point
2. สอบย่อย
3. Microsoft Teams
3. กรณีศึกษา
และ WBSC

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1.4
ผศ.ดร.นคเรศ
1.5
ณ พัทลุง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

การปฐมนิเทศ
- การพัฒนาผู้บริหาร
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้
8
บทที่ 7 การประเมินผลและการจัดการผลการปฏิบัติงาน
Online
- ความหมายและความสาคัญของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ลักษณะของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ
- การสัมภาษณ์กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Learning Outcome
นักศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลทรัพยากรมนุษย์ได้

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

4. มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษา
วิ เ คราะห์รูป แบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

-

3

1. บรรยายเนื้อหาวิธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
บรรยาย(Online) โดยผ่าน
สอนวิชาการจัดการ
ระบบ WBSC ร่วมกับการใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Power point
2. กรณีศึกษา
3. Microsoft Teams
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
และ WBSC
การประเมิ น ผลทรั พ ยากร
มนุษย์

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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มคอ. 3

สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

9
บทที่ 7 การประเมินผลและการจัดการผลการปฏิบัติงาน (ต่อ)
Online
- การจัดการผลการปฏิบัติงาน
- กระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
- องค์ประกอบแห่งความสาเร็จของการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Learning Outcome
นักศึกษาวิเคราะห์การจัดการผลการปฏิบัตงิ านได้
10
บทที่ 8 ค่าตอบแทนและสวัสดิการผลประโยชน์
offline
Online
- ความหมาย และความสาคัญของค่าตอบแทน
- การบริหารค่าตอบแทน
- องค์ประกอบค่าตอบแทน
- ปัจจัยหลักของการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรง
- การกาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากลักษณะงาน
- การกาหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากปัจจัยในการทางาน
- การกาหนดค่าตอบแทนโดยการสารวจ
- การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ
- สวัสดิการและผลประโยชน์
- ค่าตอบแทนและสวัสดิการผลประโยชน์ตามกฎหมายไทย
Learning Outcome

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
รายวิชา
(ระบุข้อ)
3
บรรยายเนื้อ้อหาวิ
หาวิธธีสีสอนแบบ
อนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
1.1
1.1. บรรยายเนื
บรรยาย(Online)โดยผ่
โดยผ่าานน
สอนวิชาการจัดการ
1.2
บรรยาย(Online)
ระบบ
ระบบWBSC
WBSCร่ร่ววมกั
มกับบการใช้
การใช้
ทรัพยากรมนุษย์
1.3
โปรแกรม
โปรแกรมMicrosoft
MicrosoftTeams
Teams 2. Power point
1.4
2.2.ให้กรณี
นักศึศกึกษาวิ
ษา เคราะห์
3. Microsoft Teams
1.5
การจั
ด
การผลการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์
และ WBSC
ในโรงพยาบาล
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3
บรรยายเนื้อ้อหาวิ
หา ธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
1.1
1.1.บรรยายเนื
2.บรรยาย(Online)
กรณีศึกษา
สอนวิชาการจัดการ
1.2
โดยผ่าน
3.ระบบ
ให้นักWBSC
ศึกษาแบ่ร่วงมกั
กลุบ่มวิการใช้
เคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์
1.3
โปรแกรม
Microsoft
Teams
ค่ า ตอบแทน
และการ
จั ด 2. Power point
1.4
2. ให้สวันักสศึดิกการและผลประโยชน์
ษาวิเคราะห์
3. Microsoft Teams
1.5
ค่าตอบแทน และการจัด
และ WBSC

ผู้สอน

อาจารย์มนสินี
สุขมาก
ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

สวัสดิการและผลประโยชน์
ในโรงพยาบาล
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยการกาหนดค่าตอบแทน การกาหนด
ค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ และการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ใน
องค์กรได้ได้
11
บทที่ 9 การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
offline
Online
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
- ข้อกาหนดในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
- สุขภาพของพนักงาน
- อันตรายเกิดจากสภาพทางาน
- การสร้างความปลอดภัยในการทางาน
- ความปลอดภัยตามกฎหมายแรงงาน
- การประเมินการสูญเสีย
- กองทุนเงินทดแทน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทางาน
12
บทที่ 10 พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
offline
Online
- ความหมายและความสาคัญของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
- กฎหมายเกี่ยวกับพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

บรรยายเนื้อ้อหาวิ
หา ธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
2.บรรยาย(Online)
กรณีศึกษา
สอนวิชาการจัดการ
โดยผ่าน
3.ระบบ
ให้นักWBSC
ศึกษาแบ่ร่วงมกั
กลุบ่มวิการใช้
เคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม
Microsoft
Teams
การ จั ด การ าพแล ะค วาม 2. Power point
2. ให้ปลอดภั
นักศึกษาวิ
เคราะห์
ยในการท
างาน
3. Microsoft Teams
การจัดการาพและความ
และ WBSC
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

สอบย่อย ้อหาวิธีสอนแบบ
1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
2.บรรยาย(Online)
บรรยายเนื้อหา โดยผ่าน
สอนวิชาการจัดการ
3.ระบบ
กรณีWBSC
ศึกษา ร่วมกับการใช้
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม Microsoft Teams 2. Power point

1.1
1.2
1.3
1.4

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
- องค์กรภาครัฐ
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
- การร้องทุกข์และข้อพิพาทแรงงาน
- กลยุทธ์ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ได้
13
บทที่ 11 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
offline
Online
- ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
- ลักษณะและข้อมูลของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
- ประเภทของข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ที่นามาใช้ในระบบ
สารสนเทศ
- การแบ่งระดับของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- ขั้นตอนการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ษาแบ่
งกลุ่มวิเคราะห์ 3. Microsoft Teams
2.4.ให้ให้นักนศึักศึกกษาวิ
เคราะห์
และ WBSC
พนักดงานและแรงงานสั
การจั
การาพและความมพันธ์
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
3. สอบย่อย

-

3

บรรยายเนื้อ้อหาวิ
หา ธีสอนแบบ 1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
2.บรรยาย(Online)
กรณีศึกษา
สอนวิชาการจัดการ
โดยผ่าน
3.ระบบ
ให้นักWBSC
ศึกษาแบ่ร่วงมกั
กลุ่มบวิการใช้
เคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์
โปรแกรม
Microsoft Teams
ระบบสารสนเทศเพื
่ อ การ 2. Power point
2. ให้จัดนการทรั
ักศึกษานำเสนอ
3. Microsoft Teams
พยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
และ WBSC
จัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
โรงพยาบาล

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ผู้สอน
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1.5
ผศ.ดร.นคเรศ

ณ พัทลุง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- ข้อควรคานึงในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ และนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้
14
บทที่ 12 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
offline
Online
- การวิจัย
Offline
- การวิจัยทางธุรกิจ
- การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
- การนาผลการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
- ขอบเขตของการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
- ข้อจากัดในการทาวิจัยทรัพยากรมนุษย์
- ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทรัพยากรมนุษย์กับหน้าที่อื่นๆ
- กระบวนการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
- ตัวอย่างงานวิจัยทรัพยากรมนุษย์

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

-

3

บรรยายเนื้อ้อหา
หา
1. เอกสารประกอบการ
1.1.บรรยายเนื
สอนวิชาการจัดการ
2.2. ให้กรณี
นักศศึึกกษา
ษาสืบค้น และสรุป
พยากรมนุ
ย์ใน
3. การวิ
ให้นักจศึัยกทรัษาแบ่
งกลุ่มวิษเคราะห์
ทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาล
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ 2. Power point
จัดการทรัพยากรมนุษย์

3. WBSC

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อการสอน / Learning Outcome

ชั่วโมง

Learning Outcome
นักศึกษานาความรู้ที่ได้มานาเสนอเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ
15
นาเสนอการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล
offline
Offline
- การวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
- การวางแผน
- การวิเคราะห์งาน
- การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการฝึกอบรม
- การบริหารค่าตอบแทน
- การประเมินผล
- การธารงรักษา
- การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักศึกษานาเสนอการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาล

สื่อการสอน

Power Point / Clip

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผู้สอน

อาจารย์มนสินี
สุขมาก

ผศ.ดร.นคเรศ
ณ พัทลุง

หมายเหตุ :
- จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 15 สัปดาห์
- กิจกรรมการเรียนการสอนปรับตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.1,1.1.2

การเข้าร่วม
กิจกรรม การตรง
ต่อเวลา / การ
แต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. สอบย่อย
1.1.1,1.1.2,
2.1.1,2.1.3,2.1.4
3.1.2
3. งานเดี่ยว
1.1.1,1.1.2,
2.1.1,2.1.3,2.1.4
3.1.2

4. งานกลุ่ม

1) ประเมินจากการตรง
เวลาในการเข้าชั้นเรียน
2) ประเมินจากการส่งงาน
ตามเวลาที่กาหนด
3) ประเมินจากการแต่ง
กายของนักศึกษาที่
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

1-15

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
10%

ประเมินผลจากการสอบ
ย่อย

1,7,12

10%

2,3,4,6

20%

15

20%

วิธีการประเมิน

1) ประเมินผลจากการส่ง
งานภายในเวลาที่
กานหนด
2) ประเมินผลงานจาก
ความตั้งใจในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ความ
เรียบร้อย และความคิด
สร้างสรรค์
1.1.1,1.1.2,
ประเมินจาการนาเสนองาน
2.1.1,2.1.3,2.1.4
ความถูกต้อง ครบถ้วนและ
3.1.2
ความเรียบร้อย ความคิด
4.1.1,4.1.2,4.1.3
สร้างสรรค์ ความซื่อสัตย์
5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4 สุจริต ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น

สัปดาห์ที่
ประเมิน
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5. สอบปลายภาค

1.1.1,1.1.2,
2.1.1,2.1.3,2.1.4
3.1.2

มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือ
และถูกต้อง
ประเมินผลจากการสอบ
ปลายภาค
รวมทั้งสิ้น

ตามที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด

40%

100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์. (2562). การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฎหมายแรงงาน. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2563. จากเว็บไซต์ : http://www.mol.go.th/
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
กระทรวงแรงงาน. (2557). “แรงงานสั ม พั น ธ์ ” สื บ ค้ น เมื่ อ 24 มี น าคม 2563. จากเว็ บ ไซต์ :
htttp://www.mol.go.th/
พรชัย เจดามาน. (2556). “ปัจจัยที่ช่วยในการวิเคราะห์งาน”. สืบค้นเมื่อ 24 มีนาคม 2563. จากเว็บไซต์ :
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มคอ. 3

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
3.1. นาผลการประเมินของภาคเรียนที่ผ่านมา มคอ.5 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
3.2. นาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนร่วมกับผลการประเมินผู้สอนจากระบบการประเมิน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3. ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ
4.4. จากโครงการ หรือกิจกรรมที่มอบหมาย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลั ก สู ต รมี ร ะบบการทบทวนประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า พิ จ ารณาจากผลการประเมิ นการสอนโดย
นักศึกษาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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