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คําอธิบายรายวิชา:  

นิสิตสามารถอธิบายสภาพ แวดลอมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว การ

จัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน 

การสรางแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ และ กฏหมายที่เก่ียวของกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย   

 แนะนํารายวิชา: 

 วิชาน้ีประกอบดวยการเรียนทัง้หมด 13 สัปดาหในภาคปลาย ปการศกึษา 2562 กิจกรรมการเรียนในแต

ละสปัดาหประกอบการบรรยายเน้ือหาวิชา การทํารายงานกลุม การอภิปรายรวมกัน การฝกปฏิบัติ ซึ่งนสิิตจะตอง

เขาใจในเน้ือหาตางๆดังนี้ ความสาํคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธรุกิจโรงแรมและทองเที่ยว การวางแผน 

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาอาชพี ผลตอบแทน การสรางแรงจงูใจและการประเมินผล

การปฏิบัติงานและสามารถนํามาวิเคราะหและสงัเคราะหได นิสิตจะตองฝกวิเคราะหกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจาก

เหตุการณจริงโดยมีการอภปิรายและทาํงานรวมกันเปนกลุม ฝกปฏบิัติ หรืออาจไดรบังานมอบที่นิสิตจะตองไปหา

ขอมูลจากสือ่ตางๆ  

 

เปาหมายการเรียน 

รายวชิานี้มีเปาหมายทีจ่ะใหนสิิตสามารถนาํความรูที่ไดไปปรับใชกับการทาํงานในอนาคต  เพ่ือเปนเปน

แนวทางในการแสวงหางานและเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ดังน้ันนสิิตจะตองมีมาตรฐานการเรียนรูในดาน

ตอไปนี้ 

 



 

1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม  

การที่นสิิตจะประกอบวชิีพใดๆก็ตาม สิง่สาํคญัทีจ่ะตองมีควบคูไปกับความรูความเชียวชาญในศาสตรของ

ตนน่ันคือนิสิตจะตองมคีุณธรรมและจริยธรรม โดยจะดูจากความรับผิดชอบในการเรียน การทาํงานรวมกัน โดย

นิสิตตองมีความซื่อสัตย ไมคดโกง ดวยการคัดลอกงานของผูอื่น หรือนาํงานของผูอ่ืนมาอยางผิดจริยธรรม   และ

นิสิตตองมีระเบียบวินัยทั้งดานการเขาเรียน มารยาทในการเรียน และการแตงกายถูกตองตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัย  และไมสูบบุหรี่ในเขตมหาวิทยาลัย 

2. ดานความรู 

นิสิตมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน การสราง

แรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ และ กฏหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากร

มนุษย   

3.ดานทกัษะทางปญญา 

นิสิตตองสามารถนําความรูทีเ่รียน เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชพีได เชน การทาํงานในแผนกบคุคล 

หรือนําความรูที่เรียนไปประยกุตใชในการทาํงานได 

 4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

นิสิตตองมีความรับผิดชอบในการทาํงานสงใหตรงเวลา  ชวยเหลือกันทาํงานกลุมใหสาํเร็จ  ไมเกี่ยงงานกัน 

5.ทักษะดานการสื่อสารและเทคโนโลยี 

นิสิตมีทักษะการเรียนดวยเทคโนโลยีคอมพวิเตอร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา คนควา เชน หา

ขอมูลเพ่ิมเติม นอกเหนือจากทีส่อนในหองเรียน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู 

 

การเขาชั้นเรียน 

ขอพึงปฏิบัติในการเรียน มีดังตอไปนี ้

 การเขาชั้นเรียน 

นิสิตตองเขาชั้นเรียนทกุครั้ง เพ่ือเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ เชน การฟงบรรยาย การฟง

บทสนทนา การฝกสนทนา การทาํแบบฝกหัด  หากนิสิตขาดเรียนจะหกัจากคะแนนเขาชั้นเรียนครัง้ละ 1 คะแนน 

หากนิสิตเขาเรียนสาย (ประมาณ 15 นาท ีหรือหลงัจากที่อาจารยล็อคหองเรียน ) นิสิตจะโดนหัก 0.5 คะแนนตอ

การเขาสาย 1 ครั้ง 

หมายเหตุ  เนื่องจากรายวชิาน้ีเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง อาจารยอาจจะเช็คชื่อนิสิตมากกวา 2 ครั้ง 

 

 



 

  การแตงเครือ่งแบบนิสิต 

หากนิสิตแตงกายไมถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทัง้ในเวลาและนอกเวลาเรียน  

อาจารยจะหกัคะแนนการแตงกายครัง้ละ 0.25 คะแนน 

 การสูบบหุรี ่

หากอาจารยพบเห็นนิสิตคนใด สูบบุหรี่ในเขตมหาวทิยาลัย อาจารยจะหักครัง้ละ 1 คะแนน โดยจะ

นําไปหักจากคะแนนสอบ 

 การลากิจ 

นิสิตสามารถลากิจไดตามความจาํเปน โดยนิสิตตองมาแจงการลากิจกับอาจารยกอนวันลา 1 อาทิตย 

โดยอาจารยจะเปนผูพิจารณาตามเหตูผลอันสมควร แตการลากิจในแตละครั้ง อาจารยจะหกัคะแนนการเขาชั้น

เรียน 0.5 คะแนน ตอการลา 1 ครั้ง  

 การลาปวย 

นิสิตสามารถลาปวยไดตามอาการ โดยใน 1 ภาคการศึกษา นิสิตสามารถลาปวยไดไมเกิน 3 ครั้งและ

ตองมีใบรับรองแพทยแนบใบลาดวยทุกครั้ง หากนิสิตลาปวยโดยไมมใีบรับรองแพทย  อาจารยจะหกัคะแนนการ

เขาชั้นเรียน 0.5 คะแนน ตอการลา 1 ครัง้  

 การสงงาน 

นิสิตตองสงงานภายในวันและเวลาที่กําหนด หากไมสงงานตามที่กําหนด ถือวางานชิ้นน้ันไมไดสง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย Power Point  

แหลงเรียนรู 

ตําราและเอกสารหลักไดแก 

1. หนังสือเรื่อง Human Resources Management for the Hospitality Industry แตงโดย Mary L. 

Tanke 

จัดพิมพโดย สํานักพิมพ Delma Publishers 

2. หนังสือเรื่อง Human Resources Management in the Hospitality Industry แตงโดย David K. 

Hayes, Jack D. Ninemeier จัดพิมพโดย สํานักพิมพ John Wiley & Sons 

3. หนังสือเรื่อง Human Resource Management in the Hospitality Industry : an introductory 

guide แตงโดย  Michael J. Boella, Steven Goss-Turner จัดพิมพโดย สํานักพิมพ Elsevier 

Butterworth-Heinemann 



4. หนังสือเรื่อง Human Resources Management for Hospitality แตงโดย Linda A. Jerris จัดพิมพโดย 

สํานักพิมพ Prentice Hall International 

5. หนังสือเรื่อง A Framework for Human Resources Management แตงโดย Gary Dessler จัดพิมพ

โดย สํานักพิมพ Pearson 

6. หนังสือเรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการหนวยที่ 1-15 จัดพิมพโดย สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7. หนังสือเรื่อง  การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว แตงโดย จิตตินันท  นันทไพบูลย 

จัดพิมพโดย สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8. เอกสารคําสอนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จัดพิมพโดย สํานักพิมพ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต 

การประเมินผลการเรียน 

คะแนนเขาชั้นเรียน     10 %  

คะแนนทาํงานรวมกันในชั้นเรียน               10 % 

คะแนนรายงาน      20 % 

การแสดงบทบาทสมมติ     10 % 

                     คะแนนสอบกลางภาค       25 %    

                     คะแนนสอบปลายภาค      25 % 

                     

เกรดในการประเมิน มีดังน้ี 

  A = 80 – 100 %     B+ = 75 – 79 % 

B = 70 – 74%     C+ = 65 – 69% 

C = 60 – 64 %     D+ = 55 – 59 % 

D = 50 – 54%     F =    0 – 49 % 

 

การไมเห็นดวยกับผลการเรียน 

นิสิตมีสิทธิท์ี่จะโตแยงหรือขอดูผลการเรียนของตนเองได โดยอาจารยผูสอนจะพิจารณาตาม

เหตุผลเปนรายๆไปตามที่นิสิตรองขอ โดยหากเกิดการผิดพลาดขึ้นจริงอาจารยผูสอนจะดาํเนินการแกไข

ผลการเรียนใหทันภายในภาคเรียนนั้นๆ 

 

 

 



 กรณีการเรียนไมสมบูรณ (I) 

เกิดจากหลายๆกรณีเชน กรณีที่นิสิตมีความจาํเปนที่ไมสามารถเขาสอบได หรือมีเหตุจาํเปนอื่นที่

นิสิตไมสามารถสงงานไดทันตามกาํหนด หากมีเหตุจาํเปนใดๆ หรือไมมีเหตุผลเพียงพอนิสิตจะไดผลการ

เรียน F 

 

ตาราง หัวขอวชิา และ รายละเอียดการสอน 

สัปดาห วันที ่ เน้ือหา ส่ือการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

1 11 ธ.ค. 62 แนะนํารายวิชา แนะนาํอาจารยผูสอน ระเบียบ

ขอตกลง การวดัผลประเมินผล   

บทท่ี 1  แนวคดิเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรมนุษย 

บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

2 18 ธ.ค. 62 บทท่ี 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

3 8 ม.ค. 63 บทท่ี 3 การสรรหาและการคดัเลือก   บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

4 15 ม.ค. 63 กิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก ทํากิจกรรมกลุม อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

 

 



สัปดาห วันท่ี เน้ือหา สื่อการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

5 22 ม.ค. 63 บทท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

 25-31 ม.ค. 63 สอบกลางภาค 

6 5 ก.พ. 63 บทท่ี 5 การจูงใจบุคคลากร บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

7 12 ก.พ. 63 การนําเสนอรายงานชิ้นท่ี 1 

8 19 ก.พ. 63 บทท่ี 6 คาตอบแทน บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

9 26 ก.พ. 63 บทท่ี 7  วินยัและโทษทางวินัย บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 



สัปดาห วันท่ี เน้ือหา สื่อการสอน 

และกิจกรรม 

อาจารยผูสอน 

10 4 มี.ค. 63 บทท่ี 8  การประเมินผลการปฏบัิติงาน บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

11 11 มี.ค. 63 บทท่ี 9 สุขภาพและความปลอดภยัในอุตสาหกรรม

ทองเทีย่ว  

บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

12 18 มี.ค. 63 บทท่ี 10  แรงงานสัมพนัธ บรรยาย 

นําเสนอตัวอยาง 

ทดสอบความเขาใจ 

ทํากิจกรรมกลุม 

อ.ปรางฉาย ปรัตคจริยา 

13 

 

25 มี.ค. 63 การนําเสนอรายงานชิ้นท่ี 2 

 30 มี.ค.-10 เม.ย.  สอบปลายภาค 

 

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

อาจารยผูสอนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆในเรื่องของวธิีการประเมินผลการเรียน หรือรูปแบบของการจัดการเรียน

การสอน ทั้งนีข้ึ้นอยูกับดุลพินจิ เหตุผลและความจาํเปนใดๆที่อาจเกิดขึน้ได 

 

 

  


