
183 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

HRDM1101     การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management and Development 

 ความเป็นมา ทฤษฏีและหลักการในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและ
แผนการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การจัดการ
ผลงาน การจัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
บริหารเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ การพัฒนาพนักงาน ทิศทางการจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกาทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

HRDM1102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Tourism Industry 

 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ศึกษาทฤษฎีที่ 
เกี่ยวข้องกับระบบหน้าที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานให้ตรงกับ
ความต้องการ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน และ
ควบคุมระบบการท างาน โดยประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานร่วมส าหรับวิชาชีพที่ท างานได้ในประเทศอาเซียน (MRA) 

HRDM2101   นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
          Human Resource Management Planning and Policy  

 แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ นโยบายการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ วิเคราะห์องค์ประกอบ  ปัจจัยต่างๆ ที่
ควรค านึงถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับนโยบาย
สภาพการณ์ขององค์การและลักษณะของแผนการพัฒนาแต่ละรุปแบบ เช่น แผนการสรรหา
และคัดเลือก แผนการฝึกอบรม แผนการปรับต าแหน่งงาน แผนการพัฒนาอาชีพ แผนการ
จัดการความเสี่ยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง บทบาทของนักจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในประชาคมอาเซียน (AEC) 
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HRDM2102   การออกแบบและวิเคราะห์งาน                           3(3-0-6) 
                      Job Design and Analysis   

 ศึกษาแนวคิดหลักการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์การ งาน และการวิเคราะห์งาน
เกี่ยวกับการจัดแบ่งโครงสร้าง ต าแหน่ง หน้าที่งาน การวิเคราะห์สภาพปัจจัยต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อลักษณะงานที่แตกต่างกันทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  ตลอดจนก าหนด
สมรรถนะ  ขีดความสามารถคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน  การจ าแนกต าแหน่ง
งาน การออกแบบงาน  การประเมินค่างานการก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การจัดท าใบ
พรรณนาลักษณะงาน  การเพ่ิมคุณค่าและขยายขอบเขตงาน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของบุคคล  
การประเมินงานเพ่ือการสร้างคุณภาพงาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

HRDM2103   การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน                     3(3-0-6) 
 Employee Recruitment and Selection 

 ความส าคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฎี ขั้นตอน เทคนิคและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
วิเคราะห์ นโยบายและการก าหนดนโยบาย ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพยากรณ์
ความต้องการ ก าลังคน การวางแผนก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานตาม
ความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างาน หลัก
พฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การทดลองปฎิบัติงาน การบร รจุ
พนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนและแนะน างาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุ
พนักงาน 

HRDM2104 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                        3(3-0-6) 
 Human Resource Development  

 แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ การจัดการ
ผลการผลงาน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาพนักงานรายบุคคล  และการพัฒนาเส้นทางการ
เติบโตในอาชีพ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ การน าเครื่องมือทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร   จิตวิทยาใน
การพัฒนาพนักงานแต่ละกลุ่ม  กระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ในฐานะ
เครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน 
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HRDM3101   การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 3(3-0-6) 
                     Compensation and Benefit Management 

      แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล   
วิเคราะห์หลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การก าหนดนโยบายโครงสร้าง
เงินเดือนวิธีการและหลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล   เช่นการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนประจ าปี การจ่ายเงินรางวัลประจ าปี  การปรับโครงสร้างเงินเดือนตามภาวะเศรษฐกิจ 
ให้กับพนักงานประเภทต่างๆในทัศนะของนักบริหาร การวิ เคราะห์ค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ในองค์การทางธุรกิจและองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เกิดความพึงพอใจร่วมกัน 

HRDM3102   การจัดการผลงาน 3(3-0-6) 
            Performance Management  

 ความส าคัญความส าคัญของการจัดการผลงานพนักงาน เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
ที่ใช้ในการจัดการผลงานพนักงาน แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การจัดท าเครื่องมือ  เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นต่าง ๆ  
เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การวางแผนก าลังคน
การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์การ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งผลป้อนกลับให้กับพนักงานภายหลังการ
ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาผลงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารคนเก่ง 

HRDM3103   การจัดการแรงงานสัมพันธ์     3(3-0-6) 
                Labor Relations Management 

 ความส าคัญของการส่งเสริมการดูแลเรื่อง ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน สาเหตุ การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย
จากการท างาน กระบวนการ ขั้นตอน การบริหารความปลอดภัย  อาชีว อนามัย รวมถึง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทฤษฎีกระบวนการแรงงาน ประวัติ 
วิวัฒนาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการ
เจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวัสดิการ เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์   การ
ส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน และการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานในองค์กร การ
ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ดีให้กับพนักงาน ตลอดจนการฝึกทักษะในการจัดกิจกรรม
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 
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HRDM3203   การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และทีมงานในองค์กร       3(3-0-6) 
               Human Relationship and Team Building in Organization 

 แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการท างานเป็นทีม โดย
เน้นการฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพวิเคราะห์ขอบเขตและ
ปัจจัยพ้ืนฐานของการมีมนุษย์สัมพันธ์ทั้งตัวบุคคลและองค์กรเพ่ือน าไปสู่การปรับพฤติกรรม
ตนเอง และก่อให้เกิดมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของผู้อ่ืนที่แตกต่าง 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้น าที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพื่อน าไปสู่การสร้างและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและล้มเหลวในองค์กร 

HRDM3204  จิตวิทยาองค์การและการบริหารความขัดแย้ง               3(3-0-6) 
                 Organizational Psychology and Conflict Management 

       ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาองค์การ วิวัฒนาการ
ของจิตวิทยาองค์การ ค่านิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ การเรียนรู้ การรับรู้ 
การเสริมแรง และ ความหมายความส าคัญความขัดแย้ง ตัวแบบของความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งและประสิทธิผลขององค์กร กลยุทธ์การจัดการกับความขัดแย้ง ความ
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

HRDM3205    การพัฒนาภาวะผู้น าในองค์การ                                3(3-0-6) 
              Leadership Development in Organization 

 ทฤษฎีภาวะผู้น า วิเคราะห์บทบาทผู้น า ในสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น า  กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสาร มารยาททาง
สังคม การมีวินัยในตนเอง รู้จักกาลเทศะ การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ การฝึกปฏิบัติและรู้จักวิเคราะห์ ประเมินตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข  

HRDM4103    เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Management Tools for Modern Human Resource Management 

 เครื่องมือทางการจัดการงานสมัยใหม่ เพ่ือช่วยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย เทคนิค/เครื่องมือทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคสมัย และจ าเป็นต่อกระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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HRDM4202   กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management Strategy 

 กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิค
การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การเกลี่ย
ก าลังคน (Redevelopment) และ การจัดเตรียมก าลังคนเพ่ือสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning)  

HRDM4203   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม                 3(3-0-6) 
         Cross Cultural Human Resource Management  

 ศึกษาความหมาย และแนวคิดของการท างานข้ามวัฒนธรรม การบริหารความต่างของ
คนในองค์กรทั้งในเรื่องของวัย เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิหลัง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในความหลากหลายดังกล่าว การประสานงานความร่วมมือการท างานในองค์กรบน
พ้ืนฐานของความหลากหลายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ  

HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                   3(3-0-6) 
            Thai Wisdom for Human Resource Development 

 แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลักการส าคัญของภูมิปัญญาไทยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบ ลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย 
วรรณกรรม สุภาษิต ค าพังเพย วัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ประชา การปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ 

HRDM4901    สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2(0-4-2) 
 Seminar in Human Resource Management  

 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธีการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนา 
วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการณ์ แนวคิดต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน น าไปสู่การสัมมนา  อภิปราย วิเคราะห์กรณีศึกษา บูรณาการสร้างองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น 
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HRDM4902   การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                  3(0-6-3) 
  Research Studies in Human Resource Management  
                       วิชาบังคับก่อน: HRDM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ทฤษฎีและรุปแบบการวิจัยทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลือกหัวข้อที่จะ
ท าวิจัยเสนอเค้าโครงการวิจัย ด าเนินการวิจัย รู้กระบวนการและสามารถน าเสนอเผยแพร่
ผลการวิจัย  

 
 




