มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ภาคเรียนที่ 2/2556
8557302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Management of Human Resource and Organization
เวลาเรียน

3(2-2-5)

48 ชั่วโมง

1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิด หลักการ เทคนิค นโยบายการพัฒนากําลังคนทางการศึกษา การวางแผน
กําลังคน การจัดองค์กรด้านกําลังคน งบประมาณ และการเงิน กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นําทางวิชาการ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
2. อาจารย์ผสู้ อน
1. รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
2. รศ.ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม
3. ดร. สุเทพ บุญเติม
4. ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
3. จุดประสงค์
3.1 จุดประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิค นโยบายการพัฒนากําลังคนทางการศึกษา
การวางแผนกําลังคน การจัดองค์กรด้านกําลังคน งบประมาณ และการเงิน กระบวนการ
สร้างสรรค์ความรู้ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นําทางวิชาการ และปฏิบัติการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
3.2 จุดประสงค์เฉพาะ/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
หลังจากจบบทเรียน ผู้เรียน มีความสามารถดังนี้
1) สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนากําลังคนทางการศึกษา ได้
2) สามารถเลือกใช้เทคนิคในการวางแผนกําลังคน ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถอธิบายแนวทางการจัดองค์กรด้านกําลังคน งบประมาณ และการเงินได้
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4) สามารถอธิบายแนวทาง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้นําทางการศึกษาได้
5) สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการ
6) ปฏิบัติการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้
4. วิธีสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน
1) การบรรยายและอภิปรายร่วมกัน
2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
3) ฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรของตนเอง
5. เนื้อหาและเวลาที่ใช้
สัปดาห์
1–2

เนื้อหา
แนะนําเนื้อหาวิชา ขอบเขตการศึกษา และ
มอบหมายงาน
แนวคิด หลักการ เทคนิค นโยบายการพัฒนา
กําลังคนทางการศึกษา
-นโยบาย 4 ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
-แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
-นโยบายการศึกษาของสภาการศึกษา

3-4

แนวทางการจัดทําแผนบริหารและพัฒนากําลังคน
-การจัดทําแผนบริหาร
-แผนพัฒนากําลังคน( แผนพัฒนาประชากรไทย )
-กระบวนการพัฒนากําลังคน
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การวางแผนกําลังคน
-ความหมายของการวางแผนกําลังคน
-ความจําเป็นของการวางแผนกําลังคน
-ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการวางแผนกําลังคน
-กระบวนการและเทคนิคการวางแผนกําลังคน
-นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกําลังคน
-การบริหารกําลังคนบนความหลากหลาย
-การวางแผนความต้องการกําลังคน และการจัด
คนเข้าทํางาน

กิจกรรมการเรียน
- ชี้แจงในชั้นเรียน

ผู้สอน
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน
-ฝึกปฏิบัติทําแผน
บริหารและพัฒนา
กําลังคน
- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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การวิเคราะห์อัตรากําลัง
-แนวทางในการวิเคราะห์อัตรากําลัง
-เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากําลัง
(กรณีศึกษา)

ฝึกปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์
อัตรากําลัง

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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การจัดองค์กรด้านกําลังคน งบประมาณ และ
การเงิน

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

ดร.สุเทพ บุญเติม
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กระบวนการสร้างสรรค์
-หลักการ
-ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับคุณธรรม
-แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมในสังคม
ประชาธิปไตย
-คุณธรรมของนักพัฒนาในสังคมประชาธิปไตย
-คุณธรรมสําหรับนักบริหารการศึกษา
-คุณธรรมตามแนวพระบรมราโชวาท
-การสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรมสําหรับผู้บริหาร

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
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ภาวะผู้นําทางวิชาการ

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

รศ.ดร. พิมพ์อร สด
เอี่ยม
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การจัดการองค์กร
-การจัดองค์การ
-โครงสร้างขององค์การ
-หลักการจัดองค์การ
-องค์กรแห่งการเรียนรู้
-การจัดองค์การสมัยใหม่
-การจัดองค์กรและการบริหารงานบุคคล
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

- บรรยาย
- อภิปรายร่วมกัน

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

- บรรยาย
สรุป ทบทวน ถอด
บทเรียนร่วมกัน

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

12

4

13

สอบปลายภาค

สอบในชั้นเรียน
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แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

- นักศึกษานําเสนอ
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
แผนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กรของตนเอง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 การวัดผลระหว่างภาคเรียน
1) การจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
2) การนําเสนอแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
3) การวิเคราะห์คุณธรรมผู้นําทางการศึกษา
4) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
5) ฝึกปฏิบัติทําแผนบริหารและพัฒนากําลังคนในชั้นเรียน
6.2 การวัดผลปลายภาคเรียน
1) สอบปลายภาค

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

70%
20%
10%
10%
10%
20%
30%
30%

7. หนังสือที่อ่านเพิ่มเติม(บางส่วน)
กิ่งกาญจน์ วรนิทัศน์ และคณะ ( 2553) องค์กรและการจัดการ .กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แมคกรอฮิล
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บริษัท
บิสซี่เดย์
นิสดารก์ เวชยานนท์(2552).มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์.กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 2
เนตร์พัณณา ยาวิราช(2551) การจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญญบุรี
วรภัทร์ ภู่เจริญ(2551).Learning Organization & knowledge Management .กรุงเทพฯ:
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
เว็บไซต์ที่ต้องค้นคว้า
http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L6/6-1-2.html
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http://www.bus.rmutt.ac.th/thai/books/management/saleman.html

งานทีมอบหมายให้ทาํ
• ให้นักศึกษา เขียนโครงสร้างองค์การและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใน
หน่วยงานของท่าน
• แล้ววิเคราะห์ว่า..
– เป็นแบบใด
– ท่านอยู่ตรงไหน
– มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
หรือถ้าไม่มีองค์กรให้ไปหาตัวอย่างองค์การที่ท่านสนใจ และ อธิบาย พร้อมแสดงความเห็น

