รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563

รหัสวิชา 3622401 ชือ่ รายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management

อาจารยผูสอน

ผศ.ดร.ภคพร กระจาดทอง

คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) รหั สวิช า
3622401 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต ในหมวดวิช าเฉพาะ วิ ชาแกน โดยมุงเน น ใหผูเรีย นมีความรูความเขาใจเกี่ย วกับ แนวคิด ทฤษฏี
ความหมาย แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒ นาและฝกอบรม การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การจัดการการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป น ส ว นสํ าคั ญ ต อ ผู เรีย น ที่ เน น ทั้ งการเรี ย นการสอนที่ เป น ทฤษฎี แ ละ
การศึ กษาค น คว า ด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ผู เรีย นได แ นวทางในการจัด การเรีย นรูท ฤษฎี แ ละกรณี ศึ กษาจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหองผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใช
ในอนาคตได

อาจารยผูสอน
10 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 362401 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Management
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรียนันท ประยูรศักดิ์
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภคพร กระจาดทอง ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่
1/2563
ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูเกี่ ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดย
สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรมนุษยของ
ธุรกิจตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีเหตุมีผล
1.2 มีความตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอความสําเร็จขององคการ
1.3 มีทักษะในการอธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากเอกสาร ตํารา
บทความทางวิชาการ งานวิจัยตาง ๆ รวมถึงแหลงสืบคนทางอินเทอรเน็ต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาศาสตร
ด า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข ององค ก ารและหน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย จาก
ประสบการณงานวิจัยหรือจากการบูรณาการกับศาสตรอื่น ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
ตอไป
2.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและเขาใจสถานการณการจัดการทรัพยากรมนุษยในสภาพแวดลอม
ณ ปจจุบัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองตอศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการศึกษาดูงาน
จริงทั้งในภาครัฐและเอกชน
2.3 เพื่ อ ปรับ ปรุ งรูป แบบการนํ าเสนอและวิธีก ารสอนให เนื้ อ หามี ค วามทั น สมัย มี การจัด และ
ประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ตามผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏีการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุ ษยเชิงกลยุทธ การบริห าร
โครงสรางองคกร และการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมและการ
พั ฒ นา การบริห ารความก าวหน าในสายอาชี พ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งาน การบริ ห ารการสื บ ทอด
ตําแหนงงาน การบริหารความผูกพัน ในองคกร การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน จริยธรรมและ
ระเบียบวินัยในการทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรบุ คคล การเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรมนุษย การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร
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
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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
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝกปฏิบัติ
การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมงตอภาค สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบ
ไมมีฝกปฏิบัติ
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
เรี ย นที่ ไม ส ามารถทํ า การ
การศึกษา
สอนได หรื อตามที่ ผูเรีย น
รองขอ เพื่อทบทวนความรู
ค ว าม เข าใจ ให มี ค ว าม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม
 1.1.2 มีความพอเพี ย งเป น หลักในการดําเนิน ชีวิต โดยยึดแนวคิ ดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการและสังคม
1.1.4 มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคการใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
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1.2.2 การเรี ย นรู โดยการปฏิ สั ม พั น ธ เชิ งปฏิ บั ติ การ โดยส งเสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาฝ ก ตนด ว ยการมี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม อยูเปนประจํา
1.2.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน สงงานใหตรงเวลา การแตงกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุมและการบริหารจัดการโครงการ
1.2.5 อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจนเปนนิสัย
และการสรางตนแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
1.3.2 ประเมิ นจากการเข าชั้น เรียนตรงเวลาของนั กศึกษา การสงงานตามกํ าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
 2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ
 2.1.3 มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารธุ ร กิ จ ในด า น
การวางแผน การจัด โครงสรางองค การ การปฏิ บั ติการ การควบคุ มและการประเมิ น ผลการดํ าเนิน งาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
 2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ
เขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และประยุกตใช
ในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
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หนา 6

 3.1.1 สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรคสามารถบูรณาการ
ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชในการแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณทั่วไปอยาง
เหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบ
ทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
3.2.2 จั ด การเรี ย นการสอนเน น ผู เรี ย นเป น สํ า คั ญ ด ว ยการฝ ก สื บ ค น ข อ มู ล จํ าแนกข อ มู ล การ
วิเคราะหขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบดานภายใต
สถานการณจาลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ เพื่อใชวัดทักษะ
ทางด านป ญ ญาของนั กศึ กษา โดยเน น การแกปญ หา การอธิบ ายแนวคิดของการแกป ญ หา และวิธีการ
แกปญหา โดยการประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํ างานเปนทีม แสดงภาวะผูนําสมาชิกของ
กลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไขปญหา
ของทีม
 4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการใหทําเปนงานกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
นักศึกษา บุคลากรของหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

หนา 7

4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
4.3.2 ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ ตรงประเด็น กับ มาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
4.3.4 ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุ กต ใชห ลั กคณิ ต ศาสตร สถิติ และการวิเคราะห เชิ งปริมาณมาใช ในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
 5.1.2 สามารถสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาต า งประเทศที่ จํ า เป น ต อ การทํ า ธุร กิ จ ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของ
ธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเสมือนจริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและคณาจารยผูสอนรายวิชา

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

หนา 8

มคอ. 3

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

1
แนะนํารายวิชา
(online) บทที่ 1 แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
- ความหมายของการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- ความเปนมาของการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- การจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบันเพื่อ
อนาคต
- วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- ความผิดพลาดของการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย
- หนาที่การจัดการทรัพยากรมนุษย
- บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย
- จริยธรรมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
- นักศึกษาเขียนกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรได

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานว
น
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3
1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และรายละเอียด
ของรายวิชา จุดประสงคและวัตถุประสงค
แผนการสอนและเกณฑการประเมินผล แนะนํา
หนังสือเรียน
3. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน

สื่อการสอน
1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
4. PowerPoint

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
1.1, 1.2

ผูสอน
ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

2
บทที่ 2 แนวคิดดานการจัดการทรัพยากร
(online) มนุษยแบบอื่น
- การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิง กลยุทธ
- การจัดการทุนมนุษย
- การจัดการทรัพยากรมนุษยดวยหลัก
สมรรถนะ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถหาขอมูลแนวโนมการ
จัดการทรัพยากรมนุษยทาง Internet และ
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในหองเรียน
ได
3
บทที่ 3 การวิเคราะหงาน
(online) - ความหมายและความสําคัญของการ
วิเคราะหงาน
- กระบวนการวิเคราะหงาน
- เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูล
- ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหงาน
- ผลที่ไดจากการวิเคราะหงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหงานในองคการ
ได
4
บทที่ 3 การวิเคราะหงาน
(online) - การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน

จํานว
น
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับเรื่อง แนวคิดดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับผูส อน
4. มอบหมายใหศึกษาโจทยปญหาตาง ๆ สรุปสง
ผูสอนพรอมทั้งนําเสนอ

3

3

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายเกีย่ วกับเรื่อง ความหมาย
ความสําคัญของการวิเคราะหงาน กระบวนการ
วิเคราะหงาน เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูล
ตลอดจนขอมูลที่ใชในการวิเคราะหงาน ผลที่ได
จากการวิเคราะหงาน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นรวมกับผูส อน
4. มอบหมายใหศึกษาโจทยปญหาตาง ๆ ใหคิด
วิเคราะห ทําสรุปสงผูส อนพรอมทัง้ นําเสนอ
1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. WBSC หรือ MS Team
1.1, 1.2
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. ใหศึกษาโจทยที่มอบหมาย
ใหวิเคราะห
4. PowerPoint

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1. WBSC หรือ MS Team
1.1, 1.2,1.3
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. ใหศึกษาโจทยที่มอบหมาย
ใหวิเคราะห
4. PowerPoint
5. ใบงาน

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.1, 1.2
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- การจัดทําคุณสมบัติเฉพาะของงาน
- การวิเคราะหงานกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย
- ประโยชนของการวิเคราะหงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนคําบรรยายลักษณะ
งานได

5
บทที่ 4 การวางแผนและการสรรหา
(online) ทรัพยากรมนุษย
- การวางแผนทรัพยากรมนุษย
- หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย
- ความจําเปนและวัตถุประสงคของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย
- กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย
- การพยากรณความตองการทรัพยากร
มนุษย
- การพยากรณทรัพยากรมนุษยทจี่ ัดหาได
และพรอมใช
- ประโยชนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยได

จํานว
น
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
2. ผูสอบบรรยายเนื้อหา โดยใหผูเรียนมีสวนรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ ําคัญที่เกี่ยวของกับสาระ
การเรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําแผน
ชีวิตของตัวเอง สงผูสอนพรอมทั้งนําเสนอ
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน
1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอบบรรยายเนื้อหา และการบรรยายโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาดําเนินการจัดทําแผน
ชีวิตของตัวเอง สงผูสอนพรอมทั้งนําเสนอ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

ทรัพยากรมนุษย
3. มอบหมายงานใหเขียน
แผนชีวิตตัวเอง
4. PowerPoint
5. แบบฝกหัด

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. มอบหมายงานใหเขียน
แผนชีวิตตัวเอง
4. PowerPoint
5. ใบงาน

1.1, 1.2

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

6
บทที่ 4 การวางแผนและการสรรหา
(online) ทรัพยากรมนุษย
- การสรรหาทรัพยากรมนุษย
- การกําหนดนโยบายในการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย
- ขอกําหนดที่ควรนํามาพิจารณาในการสรร
หา
- เกณฑและวิธีการสรรหา
- ทางเลือกในการสรรหาทรัพยากรมนุษย
- กระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย
- แหลงในการสรรหาทรัพยากรมนุษย
- ปจจัยที่สงผลตอการสรรหาทรัพยากร
มนุษย
- วิธีการสรรหาทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนวิธีการสรรหา
ทรัพยากรมนุษยได
7
บทที่ 5 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
(online) - ความหมายและความสําคัญของการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย
- วัตถุประสงคของการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย
- หลักในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
- กระบวนการในการคัดเลือกทรัพยากร

จํานว
น
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
3 1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอบบรรยายเนื้อหา และการบรรยายโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาวิธีการสรรหา
พนักงานของบริษัทเอกชน ทําสรุปสงผูสอนพรอม
ทั้งนําเสนอ

3

สื่อการสอน
1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. วิธีการสรรหาพนักงาน
ของบริษัทเอกชน
4. PowerPoint
5. ใบงาน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
1. WBSC หรือ MS Team
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
2. ผูสอบบรรยายเนื้อหา และการบรรยายโดยให ทรัพยากรมนุษย
ผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
3. PowerPoint
3. สําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู เปดโอกาส
ใหนักศึกษา ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกับผูส อน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1.1, 1.2

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.1, 1.2,1.3

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

มนุษย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนกระบวนการในการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษยได
8
บทที่ 5 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
(online) - เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย
- การออกแบบใบสมัครงาน
การทดสอบ
- การสัมภาษณ
Learning Outcome
- นักศึกษาสมารถออกแบบใบสมัครงานได
9
บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(online) - ความหมายและความสําคัญของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
- ขอบเขตและเปาหมายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
- กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การฝกอบรมเฉพาะทาง
- การปฐมนิเทศ

จํานว
น
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

4. งานที่ไดรับมอบหมายงานใหนกั ศึกษาศึกษา
วิธีการคัดเลือกพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน
1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่อง เครื่องมือที่ใชในการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย การออกแบบใบสมัคร
งาน การทดสอบ และการสัมภาษณ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษาเรื่อง เกณฑ
อะไรที่บริษัทใชรับคนเขาทํางาน
1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่อง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูส อน
4. แบบฝกหัดทายบทเรียน

1. WBSC หรือ MS Team
1.1, 1.2
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. คลิปวีดิ เรื่อง เกณฑอะไร
ที่บริษัทใชรับคนเขาทํางาน
https://www.youtube.co
m/watch?v=IsGCZg5Ah0I
4. PowerPoint

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. แบบฝกหัด

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1.1, 1.2,1.3

13

มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

- การพัฒนาผูบริหาร
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถจัดโครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยได
10
บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
(online) - ความหมายของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- หลักการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- ประเภทของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- เครื่องมือหลักที่ใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติบัตรงาน
- ขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- เทคนิควิธีการประเมินผลปฏิบัตงิ าน
- ปญหาและอุปสรรคของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- ลักษณะการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การสัมภาษณกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- การแจงผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
- การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
- กระบวนการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน

จํานว
น
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการจัดการผลการปฏิบัติงาน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน

สื่อการสอน

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. แบบฝกหัด

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1, 1.2

ผูสอน

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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- องคประกอบแหงความสําเร็จของการ
จัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Learning Outcome
1. นักศึกษาสามารถออกแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานได
11
บทที่ 8 คาตอบแทนสวัสดิการผลประโยชน
(online) - ความหมายและความสําคัญของ
คาตอบแทน
- การบริหารคาตอบแทน
- องคประกอบคาตอบแทน
- ปจจัยหลักของการกําหนดคาตอบแทนที่
เปนตัวเงินโดยตรง
- การกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจาก
ลักษณะงาน
- แนวคิดทฤษฎีการจายคาตอบแทน
- หลักในการกําหนดอัตราคาจางและ
เงินเดือน
- ขอควรพิจารณาในการกําหนดคาตอบแทน
- การกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาจาก
ปจจัยในการทํางาน
- การกําหนดคาตอบแทนโดยการสํารวจ
- การจายคาตอบแทนแบบจูงใจ
- สวัสดิการและผลประโยชน
- คาตอบแทนและสวัสดิการผลประโยชน

จํานว
น
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. วิธีการสอนแบบบรรยาย โดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปรายในประเด็นที่
สําคัญที่เกีย่ วของกับสาระการเรียนรู
3. งานทีไ่ ดรับมอบหมายเปนรายบุคคล เชน

ศึกษาคลิปวิดโี อในเรื่องสวัสดิการของเซ็นทรัล
พัฒนา พรอมนําเสนอ
4. แบบฝกหัดทายบทเรียน

สื่อการสอน

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. คลิปวิดีโอ สวัสดิการ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1, 1.2, 1.3

ผูสอน

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

พนักงาน Centralplaza
Khonkaen CPN
https://www.youtube.c
om/watch?v=YuZverpE
P9I
5. แบบฝกหัด
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ตามกฎหมายไทย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนองคประกอบ
คาตอบแทนได
12
บทที่ 9 การจัดการสุขภาพและความ
(online) ปลอดภัยในการทํางาน
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
- ขอกําหนดในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
- สุขภาพของพนักงาน
- อันตรายเกิดจากสภาพทํางาน
- ความปลอดภัยตามกฎหมายแรงงาน
- การประเมินการสูญเสีย
- กองทุนเงินทดแทน
Learning Outcome
-- นักศึกษาสามารถเขียนขอกําหนดในเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานได
13
บทที่ 10 พนักงานและแรงงานสัมพันธ
(online) - ความหมายและความสําคัญของพนักงาน
และแรงงานสัมพันธ
- กฎหมายที่เกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน
สัมพันธในประเทศไทย

จํานว
น
ชั่วโมง

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. วิธีการสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง เปด
โอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและซักถามใน
ประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4. งานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล เชน ศึกษา
คลิปวิดีโอในเรื่องความปลอดภัยในสํานักงาน
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่องพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. คลิปวิดีโอ ความ

1.1, 1.2

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. คลิปวิดีโอ สาระสําคัญ

1.3, 2.1, 3.1

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

ปลอดภัยในสํานักงาน
https://www.youtube.c
om/watch?v=33Bjj9xRY
uo.
5. แบบฝกหัด
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- องคการนายจางและองคการลูกจาง
- องคการภาครัฐ
- ปจจัยที่สงผลตอพนักงานและแรงงาน
สัมพันธ
- การรองทุกขและขอพิพาทแรงงาน
- กลยุทธดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนคํารองทุกขและขอ
พิพาทแรงงานได
14
บทที่ 11 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(online) ทรัพยากรมนุษย
- ความหมายและความสําคัญของระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย
- ลักษณะและขอมูลของระบบสารสนเทศ
ดานทรัพยากรมนุษย
- ประเภทของขอมูลดานทรัพยากรมนุษยที่
นํามาใชในระบบสารสนเทศ
- การแบงระบบของระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษย
- องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
- ขั้นตอนการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
- การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ

จํานว
น
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูส อน
4. งานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล เชน ศึกษา
คลิปวิดีโอในเรื่อง สาระสําคัญของ พ.ร.บ.คุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ของ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
https://www.youtube.co
m/watch?v=lC6ShtEVOzs

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย กิจกรรมการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
3. มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษา กรณีศึกษา
เรื่อง ระบบ MIS ที่ทาทายสําหรับธุรกิจธนาคาร
ทําสรุปสงผูสอนพรอมทั้งนําเสนอ

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. กรณีศึกษาเรื่อง ระบบ
MIS ที่ทาทายสําหรับธุรกิจ
ธนาคาร
4. PowerPoint
5. เอกสารและหนังสืออาน
ประกอบ เพื่อการศึกษา
คนควาเพิ่มเติม
อิเล็กทรอนิกสที่เกีย่ วของ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1, 1.2,1.3

ผูสอน

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง
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มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome

จัดการทรัพยากรมนุษย
- การใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
- ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
- ขอควรคํานึงในการใชระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนขั้นตอนการจัดทํา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษยได
15
บทที่ 12 การวิจัยทรัพยากรมนุษย
(online) - การวิจัย
- การวิจัยทางธุรกิจ
- การวิจัยทรัพยากรมนุษย
- การนําผลการวิจัยทรัพยากรมนุษยไปใชใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
- ขอบเขตของการวิจยั ทรัพยากรมนุษย
- ขอจํากัดในการทําวิจัยทรัพยากรมนุษย
- ความสัมพันธระหวางการวิจัยทรัพยากร
มนุษยกับหนาที่ อื่น ๆ
- กระบวนการวิจัยทรัพยากรมนุษย
- ตัวอยางงานวิจัยทรัพยากรมนุษย
Learning Outcome

จํานว
น
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เปนการบรรยายแบบ online ผานระบบ
WBSC ควบคูกับระบบ MS Team
2. ผูสอนบรรยายในเรื่อง การวิจัยทรัพยากร
มนุษย กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา ซักถามและ
แลกเปลีย่ น ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
4. มอบหมายงานใหนักศึกษาศึกษา เกี่ยวกับ
งานวิจัยดานทรัพยากรมนุษย
5. แบบฝกหัดทายบทเรียน

สื่อการสอน

1. WBSC หรือ MS Team
2. ตําราวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
3. PowerPoint
4. การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
จากเว็บไซตหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่เกีย่ วของ
5. แบบฝกหัด

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

1.1, 1.2,1.3

ผูสอน

ผศ.ดร.ภคพร
กระจาดทอง

18

มคอ. 3

สัปดาหที่

หัวขอการสอน / Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถเขียนขอบเขตของการ
วิจัยทรัพยากรมนุษยได

16

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

ผูสอน

สอบปลายภาค

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณ

19

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

1. การมีสวนรวม
ในการเรียน

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2

2. โครงการ/
กิจกรรม/งานที่
ไดรับมอบหมาย

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2,
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3

1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการ
รวมกิจกรรม
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถาม
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนใน
ระหวางที่ทํางานรวมกัน
5. ประเมินจากคุณลักษณะที่กําหนด
โดยเพื่อนรวมชั้นเรียน อาจารย และ
ชุมชน
1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอก
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. ประเมิ น จากรายงานที่ นั ก ศึ ก ษา
จัดทํา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน
6. ประเมินจากการฝกกระบวนการคิด

1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
30 %

1-15

30 %

สัปดาหที่
ประเมิน

20

มคอ. 3

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

4. สอบปลายภาค 2.1.1, 2.1.2,
3.1.3

วิธีการประเมินผล
วิเคราะหแบบอภิปรายกลุม
7. ประเมิ น จากคุ ณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับ
มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด
8. ประเมินจากแบบฝกหัด/กรณีศึกษา
9. ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ปรียนันท ประยูรศักดิ์. (2558). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: โครงการ
สวนดุสิต กราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ประเวศ มหารัตนสกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:
ปญญาชน.
พยัต วุฒิรงค. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
โสภณ ภูเกาลวน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: อีเทอรนิตี้ไอเดีย.
วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: เพียรสัน
เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชนา.
ชํานาญ ปยวนิชพงษ และคณะ. (2552). กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ:
พียรสนั เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา.
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2541). การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นงนุช วงษสุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย.
พยอม วงศสารศรี. (2551). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกํากับดูแลการสอนใหไดคุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
- ผูประสานงานรายวิชา และคณาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผลการ
ประเมิน ประสิ ทธิผลของรายวิช า สรุป ภาพรวมป ญหา และอุป สรรคจากมคอ. 5 เพื่ อหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน
- ปรับ กลยุ ทธการสอน และการบู ร ณาการความรู เพื่ อให ส อดคล องกับ ธรรมชาติของผู เรีย นแตล ะ
หลักสูตร
- มีการสรางบทเรียนออนไลนแบบ Active Learning ระบบ WBSC-LMS
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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