
รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะบรหิารธุรกจิ   สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 

หมวดที 1 ข้อมูลโดยทัวไป 

.  รหสัและชือรายวิชา 

BH416  การจดัการทรพัยากรมนุษย์เชงิกลยุทธ ์

Strategic Human Resource Management 

.  จาํนวน หน่วยกิต   

3 หน่วยกติ (3-0-6) 

.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

                   หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 

.  อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภาวณิ ี เพชรสวา่ง อาจารยผ์ูส้อน 

 

.  ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

ภาคปลาย ชนัปีท ี4 

 

.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

          BH302 การจดัการทรพัยากรมนุษย์และ BA402 การจดัการเชงิกลยุทธ ์

.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

   ไม่ม ี

 

.  สถานทีเรียน    

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

.  วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด 

7  มกราคม  9 

  

 



หมวดที  จุดมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. นักศกึษาสามารถเชอืมโยงกลยุทธธุ์รกจิกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

2. นักศกึษาสามารถวเิคราะหปั์จจยัต่างๆทมีผีลกระทบต่อการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

3. นักศกึษาสามารถพยากรณ์ และประเมนิความตอ้งการทรพัยากรมนุษย ์และการวางแผน  

ทรพัยากรมนุษย ์

4. นักศกึษาสามารถประเมนิและปรบัปรุงกลยุทธ์ดา้นทรพัยากรมนุษย ์

5. นักศกึษาสามารถอภปิรายประเดน็ททีนัสมยัในขอบขา่ยของกลยุทธด์า้นทรพัยากรมนุษย ์ และ

นําเสนอกรณีศกึษาของการจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ์ในองคก์ารปัจจุบนั 

 

. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

          วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิานี เพอืใหนั้กศกึษามคีวามเขา้ใจความเชอืมโยงระหวา่งกล

ยุทธ์ธรุกจิกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย ์และสามารถวเิคราะหค์วามเชอืมโยงนันโดยเสนอแนะกลยทุธ์

การจดัการทรพัยากรมนุษย์ในแต่ละกจิกรรมทชีว่ยส่งเสรมิใหก้ลยทุธ์ธุรกจิประสบความสาํเรจ็ได ้ 

 

 

หมวดที  ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

         แนวคดิ ทฤษฎกีารจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์บทบาทของการจดัการทรพัยากรมนุษย์ในฐานะ

หุน้ส่วนทางธุรกจิ  ผลกระทบของปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การต่อการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

รวมทงัศกึษาหน้าทกีารจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ์ ไดแ้ก่ การวางแผนทรพัยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งกบั

ความเปลยีนแปลงของโลกาภวิฒัน์  การวเิคราะหง์านและตวัแบบสมรรถนะบุคคล (Competency) เพอืเป็น

พนืฐานของระบบการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การพฒันาบุคลากรเพอืสรา้งความสามารถเชงิการแข่งขนั การ

ออกแบบค่าตอบแทนเพอืรกัษาบุคลากร ตลอดจนการหาแนวทางในการปรบัแผนและกลยุทธใ์ห้ทนักบัความ

เปลยีนแปลงต่างๆ  

 

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 



บรรยาย  ชวัโมงต่อ 

ภาคการศกึษา 

- ไม่มกีารฝึกปฏบิตัิ

ภาคสนาม 

การศกึษาคน้ควา้ดว้ย

ตวัเอง  ชวัโมงต่อ

สปัดาห ์

3. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาหที์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

               ( )    อาจารยป์ระจํารายวชิา ประกาศเวลาใหคํ้าปรกึษาแก่นักศกึษาทราบใน ประมวลการสอน 

  รายวชิา 

(2)   อาจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศกึษานอกชนัเรยีนเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่ม 

  ตามความตอ้งการตามทไีด้นัดหมายล่วงหน้า   

 

 

หมวดที  การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

              (1) มคีวามซอืสตัยส์ุจรติ ซอืตรงต่อหน้าท ีต่อตนเองและต่อผูอ้นื ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้นื มคีวาม

อดทน เสยีสละและเพยีรพยายาม 

 )2 ( มคีวามพอเพยีงเป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ โดยยดึแนวคดิความพอประมาณ ความมเีหตุผล  

และการสร้างภูมคิุม้กนั 

 (3) มคีวามเคารพต่อกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

โดยรวม และมจีรรยาบรรณทางธุรกจิ 

 (4) มจีติสํานึกและมมีโนธรรมทจีะแยกแยะความถูกต้อง ความด ีและความชวั   

 

.2 วิธีการสอน  

            ( )  ชแีจงวธิกีารเรยีนการสอน การเขา้ชนัเรยีนตอ้งแต่งกายชุดนักศกึษา สุภาพ เรยีบรอ้ย 

            ( )  การบรรยายพร้อมยกตวัอย่างประกอบการเรยีนการสอน 

            ( )  การกําหนดใหนั้กศกึษาทํางานทไีดร้บัมอบหมาย 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

            ( ) พฤติกรรมการแลกเปลยีนความคดิเหน็ โดยการรบัฟังผูอ้นื 

            ( ) พฤติกรรมการเคารพกฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัทกํีาหนดในชนัเรยีน  

       ( ) พฤติกรรมการเขา้เรยีน การส่งงานทไีดร้บัมอบหมายตามกาํหนดเวลา 

 

2. ความรู้  



.  ความรูที้ต้องได้รบั  

            (1) มคีวามรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ทเีป็นพนืฐานทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนดา้น

บรหิารธุรกจิ ทคีรอบคลุมทางดา้น สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร ์และจติวทิยา 

 (2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ดา้นการจดัการองค์กรและทรพัยากรมนุษย ์ 

 )3(  มคีวามรู้และความเขา้ใจในสาระสําคญัเกยีวกบักระบวนการบรหิารธุรกจิ ในดา้นการวางแผน  

การปฏบิตักิาร การควบคุมและการประเมนิผลการดําเนนิงานรวมทงัการปรบัปรุงแผนงานในสาขาทศีกึษา 

 )4( มคีวามรู้เกยีวกบัความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพีดา้นบรหิารธุรกจิ รวมทงัมคีวามเขา้ใจใน

สถานการณ์ทเีปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเทา่ทนั  

.  วิธีการสอน 

ใชรู้ปแบบการบรรยาย ประกอบการยกตวัอยา่งของสถานการณ์ปัจจุบนั รวมทงัใหนั้กศกึษา 

     ไดใ้ช้ความรู ้ความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตร์ในการอภปิรายประเดน็คําถามทน่ีาสนใจ 

  

.  วิธีการประเมินผล 

          สอบปลายภาค     30% 

 การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมในชนัเรยีน  20% 

 Case Study     20% 

 รายงาน       30% 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

             (1) สามารถนําความรูไ้ปใช้ในชวีติประจาํวนั 

 (2)  มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์ต่อยอดกรอบความรูเ้ดมิ สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาวชิา 

ทศีกึษาและประสบการณ์เพอืใหเ้กดินวตักรรม กจิกรรม หรอืแนวทางในการบรหิารธุรกจิใหม่ ๆ  

 )3( สามารถคดิค้นทางเลอืกใหม่ๆ  วเิคราะห์ทางเลอืกและผลกระทบทเีป็นผลจากทางเลอืกอย่าง

รอบดา้น  มคีวามกลา้ในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทสีอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 

 

.2 วิธีการสอน 

           ( )  ใชรู้ปแบบการบรรยาย ประกอบกบัการใหนั้กศกึษาอภิปรายประเด็นคําถามทน่ีาสนใจ                          

           ( )  นักศกึษาใชท้กัษะในการคดิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เพอืตอบคําถามทา้ยบท 

 

3.3 วิธีการประเมินผล  

          สอบปลายภาค     30% 

 การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมในชนัเรยีน  20% 



 Case Study     20% 

 รายงาน       30% 

          

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  

            )1(  สามารถประสานงาน มมีนุษยสมัพนัธ์และสรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัผู้อนื   

 (2) สามารถทาํงานเป็นกลุ่ม   และแสดงภาวะผูนํ้าผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม และมคีวามรบัผดิชอบ  

 (3) สามารถแสดงความคดิรเิรมิและความคดิเหน็ทมีคีวามแตกต่างอยา่งสรา้งสรรคแ์ละรบัฟังความ

คดิเหน็ของผูอ้นื 

 (4) การเขา้สงัคม มบุีคลกิภาพทดีทีงัภายในและภายนอก 

 

4.2 วิธีการสอน 

(1) ใชก้ารทาํงานเป็นทมี ในการทาํรายงานแต่ละบทและนําเสนอหน้าชนัเรยีน รวมทงัการทํากจิกรรม

หลงัการเรยีนการสอนในแต่ละครงัเป็นทมี 

4.3 วิธีการประเมินผล 

พฤติกรรมในการทาํงานเป็นทมี และผลงานของทมีในการทํารายงาน 30% และ case study 20%  

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา    

 )1 ( สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 )2 ( สามารถสอืสารเพอือธบิายและสร้างความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  ทงัในรูปแบบการเขยีนรายงาน 

                  และการนําเสนอดว้ยวาจา  

     .2 วิธีการสอน     

             ใช ้power point สอนเป็นภาษาองักฤษ และอธบิายใหน้ักศกึษาเขา้ใจถงึคําศพัทนั์นๆ   

.3 วิธีการประเมินผล 

                      ประเมนิผลจากการทนัีกศกึษารายงานหน้าชนัเมอืมศีพัทภ์าษาองักฤษ 

 

 

 

 

 



 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

สปัดาหที์ 

(Week 

Number) 

หวัข้อการบรรยาย /ปฏิบติัการ  

(Topics) 

จาํนวน 

ชวัโมง/ 

สปัดาห ์

(Hour/week) 

กิจกรรม/ 

สือการสอน

(Activities/Use 

of Instruction 

Media) 

อาจารยผ์ู้สอน 

 

1.  แนะนําวชิา บทนํา (Course Introduction):  3 แนะนําการเรยีน 

การสอน บรรยาย 

 

2.  สภาพแวดลอ้มทมีอีทิธพิลต่อการวางแผน

ทรพัยากรมนุษย ์(Environmental 

Influences on HR Planning) 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์   

 

 

3.  กระบวนการพยากรณ์ทรพัยากรมนุษย ์

(HR Forecasting Process) 

ความตอ้งการทรพัยากรมนุษย ์(HR 

Demand) 

3  บรรยาย 

อภปิราย  /สไลด์   

 

 

4.  การจดัหาทรพัยากรมนุษย ์(HR Supply)

การบรหิารผูร้บัตําแหน่งงานต่อ 

(Succession Management) 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

5.  การลดขนาด ปรบัเปลยีนโครงสรา้งของ

องคก์าร (Downsizing and 

Restructuring) 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

6.  ดูงานนอกสถานท ี 3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

7.  สอบกลางภาค 3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

8.  

 

การควบรวมกจิการ การเขา้ถอืสทิธ ิและ

การจา้งงานจากภายนอก  

(Merging, Acquisitions, and 

Outsourcing) 

 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

9.  การสรรหาคดัเลอืก 3 บรรยาย อภปิราย  



การฝึกอบรมและพฒันา 

 

 /สไลด์  

10.  การบรหิารผลการปฏบิตังิาน 

 การบรหิารคา่ตอบแทนและรางวลั 

 

 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

11.  แรงงานสมัพนัธ ์ 3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

12.  การประเมนิผลโปรแกรมการจดัการ

ทรพัยากรมนุษย ์(Evaluation of HR 

Programs) 

 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

13.  การอภปิรายกรณีศกึษา (Case Study 

Presentations) 

3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

14.  สรุป 3 บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

15.  สอบปลายภาค 3 

ปิดคอรส์ และ

สรุปบทเรยีน 

บรรยาย อภปิราย 

 /สไลด์  

 

 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรม
ที 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1 
3.1 

สอบปลายภาค สปัดาหท์ ี15 
 

30% 

2 1.1 
2.1 
3.1 
4.1 

การทาํงานกลุ่มและ
ผลงานทนํีาเสนอ 
รายงานกลุ่ม 
การนําเสนอรายงาน
หน้าชนัเรยีน 
การเขา้ชนัเรยีน 
การมส่ีวนร่วม 
อภปิราย แสดงความ
คดิเหน็ในชนัเรยีน 

ตลอดภาคการศกึษา 70 % 



 

2.1. ระบุวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทปีรากฏในแผนทแีสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามทีกําหนดในรายละเอียดของ

หลกัสูตร  สปัดาหท์ปีระเมนิ และสดัส่วนของการประเมนิ ตามเอกสารแนบ 

 

หมวดที  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตาํราหลกั 

จาก Power Point ทแีจกในแต่ล่ะสปัดาห ์

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

Armstrong, M. (2000). Strategic Human Resource Management: A guide to action, 2nd ed. London:  

Kogan Page.  

Belcourt, M. & McBey, K.J. (2008). Strategic Human Resources Planning, 3th ed. Toronto: Nealson  

Education. 

Rothwell, W.J. & Kazanas, H.C. (2003). Planning & Managing Human Resources: Strategic Planning  

for Personnel Management, 2nd ed. Massachusetts: HRD Press.  

 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

นิตยสารและหนังสอืพมิพ ์และตามเวปไซดท์สํีาคญัอนืๆ ซงึนักศกึษาควรศกึษาเพมิเตมิ 

 

หมวดที  การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

            การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี ทจีดัทําโดย 

 - การสนทนาระหว่างผู้สอนกบัผูเ้รยีนถงึสงิทคีวรปรบัปรุงในการเรียนการสอน 

- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- วดัผลคะแนนการสอบของนักศกึษา 

- ผลการประเมนิการสอนโดยนักศกึษา 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  

มกีารปรบัปรุงการสอนจากขอ้มูลในขอ้ 1 และ 2 และแลกเปลยีนความคดิเหน็ระหว่างอาจารยผ์ู้สอน 



ในวิชาอืนๆเพือจะได้นําเทคนิค วิธ ีการใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงการสอนให้ดีข ึน นอกจากนัน คณะ

บรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนักศกึษา โดยประเมนิจากการ

บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นว ิชา ได้จาก การสอบถามนักศกึษา หรอืผลการทํางานเป็นทมีเพอืตอบคําถาม 

และวเิคราะห์กรณีศกึษา การถามตอบในชนัเรยีน 

.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

จากการประเมนิและทวนสอบผลสมัฤทธปิระสทิธผิลรายวชิา ได้มกีารวางแผนปรบัปรุงการ 

สอนและรายละเอยีดวชิาเพอืให้เกดิคุณภาพมากขนึ โดยปรบัปรุงเนือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามคําแนะนํา

ของคณะกรรมการกํากบัมาตรฐานวชิาการตามขอ้ 4 

 

 



 )ตวัอย่าง( แผนทีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา )Curriculum  Mapping(  

  ความรบัผิดชอบหลกั    ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู ้ ทกัษะทางปัญญา 

ทักษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลข การ

สือสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2   1 2   5 1 2   1 2   5 1 2   

BH416  การจดัการทรพัยากรมนุษย์

เชงิกลยุทธ ์

 

            
  

          

หมายเหตุ  การระบุชอืรายวชิาใหร้ะบุทุกรายวชิาทรีะบุไว้ในโครงสร้างหลกัสูตร - 

 


