รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
รหัสวิชา 3622401 ชื่อรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
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ดร.นิตยา ทวีชีพ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชาการจัด การทรัพยากรมนุ ษย (Human Resource Management) รหัสวิช า
3622401 เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าแกน โดยมุงเนน ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
ความหมาย แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การวิเคราะหงาน การวิเคราะห
สมรรถนะ การสรรหา การคั ด เลื อ ก การพั ฒ นาและฝ ก อบรม การบริห ารค า ตอบแทนและสวัส ดิ ก าร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป น ส ว นสํ าคั ญ ต อผู เรี ย น ที่ เน น ทั้ งการเรี ย นการสอนที่ เป น ทฤษฎี แ ละ
การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได แ นวทางในการจั ด การเรี ย นรู ท ฤษฎี แ ละกรณี ศึ ก ษา
จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมๆ โดยใชทักษะการคนควา
ดว ยตนเองเพิ่ มเติ ม นอกเหนื อจากการเรีย นภายในห องผูเรีย นสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิช านี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได

อาจารยผปู ระสานงานรายวิชา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สิงหาคม 2559
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ดร.นิตยา ทวีชีพ
อาจารยผูสอน
ดร.นิตยา ทวีชีพ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่เรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา 17 สิงหาคม 2557
วันที่ปรับปุรงครั้งลาสุด 1 สิงหาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูเกี่ ยวกับ การจัด การทรัพยากรมนุ 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 สมั ย มี การจั ด และ
ประเมินผลใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู ตามผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับในแตละดาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย นโยบายและการวางแผน การ
วิเคราะห งาน การวิ เคราะห ส มรรถนะ การสรรหา การคั ด เลื อก การพั ฒ นาและฝ กอบรม การบริห าร
คาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาวัฒนธรรม ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
Concepts, theories, definitions, trends of human resource management; policy and
planning; job analysis, competency analysis, recruitment, selection, development and
training; compensation and welfare; performance evaluation; preserving human resource;
labor relation; change management; performance management; competency
development; cultural development; human resource management information systems;
moral and Ethic.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มเพื่ อทดแทนคาบ
เรี ย นที่ ไ ม ส ามารถทํ า การ
สอนได หรื อ ตามที่ ผู เรี ย น
รองขอ เพื่ อทบทวนความรู
ค ว า ม เข า ใจ ให มี ค ว า ม
ชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
ไมมฝี กปฏิบัติ

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่ อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยที่สอนในแตละรายวิชาตองพยายามสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม เขาไปดวยเสมอ
1.1.1 มี ความซื่ อสั ต ยสุจ ริต เสียสละไมเอารัด เอาเปรียบผูอื่น มี ค วามรับผิ ด ชอบต อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
1.1.2 มีความพอเพียงเปน หลักในการดําเนิน ชีวิต โดยยึด แนวคิด ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคการและ
สังคม
1.1.4 มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางธุ ร กิ จ
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กําหนดวัฒนธรรมองคการใหกับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และขอบังคับ
1.2.2 การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ โดยสงเสริมใหนักศึกษาฝกตนดวยการ
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม อยูเปนประจํา
1.2.3 ปลู ก ฝ งให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย โดยเน น การเข าชั้น เรี ย น สงงานให ต รงเวลา
การแตงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 การมอบหมายงานกลุมและการบริหารจัดการโครงการ
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1.2.5 อาจารยผูสอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี กระตุนใหนักศึกษาปฏิบัติจน
เปนนิสัย และการสรางตนแบบที่ดี
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของ
หลักสูตร
1.3.2 ประเมิ น จากการเข า ชั้ น เรี ย นตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษา การส ง งานตามกํ า หนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่น
มาเปนของตน

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อใชประกอบอาชีพและชวย
พัฒนาสังคม ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจ
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจในดาน
การวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
2.1.4 มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 จั ด ให มี ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน น หลั ก การทฤษฎี และ
ประยุกตใชในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได และสามารถพึ่งตนเองไดเมื่อ
จบการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเน นให นักศึกษาคิดหาเหตุผล
เข าใจที่ มา และสาเหตุ ของป ญ หา วิธีการแกปญ หารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา
ดังนั้น นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
3.1.1 สามารถสื บ ค น ประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด ว ยตนเอง
เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
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3.1.2 มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรคสามารถ
บู ร ณาการความรู ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาและประสบการณ เ พื่ อ ใช ใ นการแก ป ญ หาทางธุ ร กิ จ และ
สถานการณทั่วไปอยางเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบ
ดาน มีความสามารถในการตัด สิน ใจเลื อกทางเลือกที่ สอดคลองกั บ สถานการณ ทางธุรกิ จ ทํ าใหเกิ ดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
3.2.2 จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการฝกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูล
การวิเคราะหขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบดานภายใต
สถานการณจาลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิ น จากการสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจ กรรมการอภิ ป ราย และการตอบ
คําถาม
3.3.2 ประเมินจากการตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินจากการสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ เพื่อใช
วัดทักษะทางดานปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูที่ไดเรียนมา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
นักศึกษาทุกคนตองออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน
ดั งนั้ น ในเรื่ อ งของความสามารถที่ จ ะปรั บ ตั ว ให เข ากั บ กลุ มคนต าง ๆ เป น เรื่อ งที่ จํ าเป น อยางยิ่ ง ดั งนั้ น
อาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่ เกี่ ยวข องกับ การปรับ ตั ว การสรางความสัมพัน ธระหวางตัวบุ คคลให กับ
นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
4.1.1 สามารถทํ า งานเป น กลุ ม และมี ทั ก ษะในการทํ า งานเป น ที ม แสดงภาวะผู นํ า
สมาชิกของกลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรค เอื้อตอการแกไข
ปญหาของทีม
4.1.3 มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผูอื่นและรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การสอนที่ มี การกํ าหนดกิ จกรรมหรื อโครงการให ทํ าเป นงานกลุ ม การทํ างานที่ ต อง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนด
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
4.3.4 ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่ําดังนี้
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ โดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลองและสถานการณเสมือนจริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมิ น จากความสามารถในการอธิ บ าย ถึ ง ข อ จากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและคณาจารย
ผูสอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห
หัวขอ /รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา
บทที่ 1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
-ความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-ความสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
-บทบาทและขอบเขตงานดาน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
-แนวคิดการปฏิบัติงานดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย
2-3

4-5

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3 กิจกรรมการเรียนการสอน
(1) (2) (3)
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน
และรายละเอียดของรายวิชา
จุดประสงคและวัตถุประสงค
แผนการสอนและเกณฑการ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
เรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูสอน
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อที่ใช
1. ตําราวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2. PowerPoint
(1) (2) (3)
บทที่ 2 แนวโนมการจัดการ
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
1. กิจกรรมการมีสวนรวมใน
-การจัดการทรัพยากรมนุษย
ชั้นเรียน
ปจจุบันและอนาคต
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
-การประเมินผลความสําเร็จของ
ซักถามและแลกเปลี่ยน
การจัดการทรัพยากรมนุษย
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
-การจัดการความรูในงาน
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
ทรัพยากรมนุษย
สื่อที่ใช
-HRM ภายใตองคกรแหงการ
1. ตําราวิชาการการจัดการ
เรียนรู
ทรัพยากรมนุษย
-ทุนมนุษยสินทรัพยที่ทรงคุณคา
2. PowerPoint
-กรณีศึกษา “4 ใจ” หลักการ
บริหารทรัพยากรมนุษย สราง
องคกร มีชีวิต นําองคกรสูความ
ยั่งยืน
บทที่ 3 นโยบายและการวางแผน
6 กิจกรรมการเรียนการสอน
(1) (2) (3)
-การวางแผน
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียน
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สัปดาห
ที่

6-7

8-9

หัวขอ /รายละเอียด
-นโยบายการวางแผนดาน
ทรัพยากรมนุษย
-กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย
-กลยุทธในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย
-ความสัมพันธระหวางแผน
องคการและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย
-ปจจัยความสําเร็จในการจัดทํา
แผนทรัพยากรมนุษย
-การพัฒนาระบบสมรรถนะของ
องคกร
บทที่ 4 การออกแบบและการ
วิเคราะหงาน
-ความหมายของการวิเคราะห
งาน
-ระบบสารสนเทศของการ
วิเคราะหงานที่สําคัญ
-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
-วัตถุประสงคของการออกแบบ
งาน
-กระบวนการในการวิเคราะห
งาน
-วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับงาน
-การใชขอมูลการวิเคราะหงาน
-ปจจัยที่ชวยในการวิเคราะหงาน
-กําหนดงานที่มีลักษณะเปน
ระบบ
-ตัวอยางคําอธิบายลักษณะงาน
บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
-ความหมายการสรรหาบุคลากร
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อที่ใช
1. ตําราวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2. PowerPoint
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กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อที่ใช
1. ตําราวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2. PowerPoint

(1) (2) (3)

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียน

(1) (2) (3)

ผูสอน
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ /รายละเอียด

-นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
-ขอควรคํานึงในการกําหนด
นโยบายการสรรหาบุคลากร
-วิธีการดําเนินการสรรหา
บุคลากร
-กระบวนการที่ควรนํามา
พิจารณาในการสรรหา
-ขอกําหนดที่ควรนํามาพิจารณา
ในการสรรหา
-แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก
-ลําดับและขั้นตอนในการ
คัดเลือก
-วิธีการคัดเลือกเพื่อเขาทํางาน
-เกณฑในการคัดเลือก
-การพัฒนาบุคคลและการ
ฝกอบรม
-ประเภทของการฝกอบรม
-กรณีศึกษา:ขอคิดของการ
บริหาร “คน” จาก CPF
-กรณีศึกษา: กลยุทธการสรรหา
ในโลกยุคใหม
10-11 บทที่ 6 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ความหมายของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-วัตถุประสงคของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-ประเภทของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
-ประโยชนของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-หลักการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
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จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
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3. งานที่ไดรับมอบหมาย
สื่อที่ใช
1. ตําราวิชาการการจัดการ
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ผูสอน

(1) (2) (3)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมการมีสวนรวมในชั้น
เรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
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สื่อที่ใช
1. ตําราวิชาการการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
2. PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ /รายละเอียด

-ตัวอยางแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
12-13 บทที่ 7 การบริหารคาตอบแทน
สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ
-ความหมายและความสําคัญของ
การบริหารคาตอบแทน
-แนวคิดทฤษฎีการจาย
คาตอบแทน
-หลักในการกําหนดอัตราคาจาง
และเงินเดือน
-ขอควรพิจารณาในการกําหนด
คาตอบแทน
-แรงงานสัมพันธ
-การธํารงรักษา
-หลักการธํารงรักษาพนักงาน
-ความสําคัญของการธํารงรักษา
-ประโยชนของการธํารงรักษา
14-15 บทที่ 8 การพัฒนาสมรรถนะ
วัฒนธรรม และจริยธรรม
-การจัดการทรัพยากรมนุษย
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
-การพัฒนาการองคการให
ทันสมัย
-การสรางวัฒนธรรมองคการ
-บทบาทของผูประกอบการ
-บทบาทใหมของคน HR
-จริยธรรมการจัดการทรัพยากร
มนุษย
-หลักบรรษัทภิบาล
-ความรับผิดชอบสังคม
16 สอบปลายภาค
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ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับผูสอน
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เรียน
2. เปดโอกาสใหนักศึกษา
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

1. การมีสวนรวมใน
การเรียน

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.2

1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรง
เวลาของนักศึกษา การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
3. แสดงความคิดเห็นและการตอบ
คําถาม
4. ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน
ในระหวางที่ทํางานรวมกัน
5. ประเมินจากคุณลักษณะที่กําหนด
โดยเพื่อนรวมชั้นเรียน อาจารย และ
ชุมชน
1. ประเมินจากการมีวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมของหลักสูตร
2. ประเมินจากการสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอก
ผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. ประเมิ น จากรายงานที่ นั ก ศึ ก ษา
จัดทํา
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
6. ประเมิ น จากการฝ กกระบวนการ
คิดวิเคราะหแบบอภิปรายกลุม
7. ประเมิน จากคุณ ภาพผลงานของ
นักศึกษา โดยมีเกณฑ ที่ตรงประเด็น
กับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด

2. โครงการ/
1.1.2, 1.1.3,
กิจกรรม/งานที่ไดรับ 2.1.1, 2.1.2,
มอบหมาย
3.1.3, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3,
5.1.2, 5.1.3
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1-15

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล
15%

1-15

25%

สัปดาหที่
ประเมิน
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กิจกรรมที่

3. สอบกลางภาค
4. สอบปลายภาค

สัดสวน
ของการ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

สัปดาหที่
ประเมิน

2.1.1, 2.1.2,
3.1.3
2.1.1, 2.1.2,
3.1.3

8. ป ร ะ เมิ น จ า ก แ บ บ ฝ ก หั ด /
กรณีศึกษา
9. ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม
ในชุมชน
1. ประเมินจากการสอบกลางภาค
เรียน โดยใชขอสอบปรนัย
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

8

20%

16

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1.1 พัชรินทร กีรติวินิจกุล. (2557). ตําราเรียน รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:
โครงการสวนดุสิต กราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
2.1 ประเวศ มหารัตนสกุล. (2556). การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร:
ปญญาชน.
2.2 พยัต วุฒิรงค. (2555). สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2.3 โสภณ ภูเกาลวน. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: อีเทอรนิตี้ไอเดีย.
2.4 วิเชียร วิทยอุดม. (2557). การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
3.1 จุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ และสุวรรธนา เทพจิต. (2554). การจัดการทรัพยากรมนุษย.
กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชนา.
3.2 ชํานาญ ปยวนิชพงษ และคณะ. (2552). กรอบความคิดสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย.
กรุงเทพฯ: พียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา.
3.3 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2541). การจัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
3.4 นงนุช วงษสุวรรณ. (2553). การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
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3.7 ศิริพงษ เศาภายน. (2553). การบริหารทรัพยามนุษย. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บุค พอยท.
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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 ทธ การสอน และการบู ร ณาการความรู เพื่ อให ส อดคล องกับ ธรรมชาติของผู เรีย นแตล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนตามขอกําหนดการ
วัดและประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3622401 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

16

