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พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา HRM 2101     

ช่ือกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจดัการทรพัยากรมนุษย ์    
 (ภาษาองักฤษ)  human resources management    

วนั เวลา สถานท่ีเรียน M 0930-1120 ตาม มร.30 

อาจารยผ์ูส้อน อ.ดร สนิาท นาควชัระ อ.ดร สนิทนุช นิยมศลิป์   

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศกึษาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ การจดัการทรพัยากรมนุษยต์ามแนว Competency   การ
จดัการทุนมนุษย ์กลยุทธ ์การจดัหา พฒันา การจดัการผลการปฏบิตังิาน ค่าตอบแทน และบ ารุงรกัษา
บุคลากรทีเ่ป็นเลศิ (Talent Employee)  ทรพัยากรมนุษยก์บัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและจรยิธรรมทาง
ธุรกจิ  แนวโน้มและนวตักรรมการจดัการทรพัยากรมนุษย ์     
           

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
  หนงัสอืเรยีน HRM 2101      

แนวทางการวดัผล 
  สอบปรนยั       

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
 อ่านหนงัสอืบา้ง อยา่อ่านแต่ชทีแดง      

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:   Sinart.n@rumail.ru.ac.th 
 รหสั Google Classroom     
 ลงิค ์Group line       
 Office Hour:       
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

QR CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา  HRM 2202      

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  
 (ภาษาอังกฤษ)  Human Resource Behavior in Organization  

วัน เวลา สถานที่เรียน  TU 11.30        

อาจารย์ผู้สอน  ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป ์   

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัศนคติ และสุขภาวะทางใจของ
ลูกจ้าง ความขัดแย้งและปัญหาในที่ท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ รางวัล และ
แรงจูงใจ และภาวะผู้น า          
         

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
  ต าราขายที่ศูนย์หนังสือ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย     

แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค      

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

- เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี สามารถอธิบายและยกตัวอย่างได้ 

- สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กรและการบริหารในภาคธุรกิจได้ 
           

 
 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
  
 รหัส Google Classroom:             tkzrysf  
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/KtjU9R8VQD 

 

 
 

   

ภาพ
อาจารย์

ผู้สอนภาพ
หฟกแหฟ

แกป 

http://line.me/ti/g/KtjU9R8VQD


 
พบผู้สอน 

 
 
 
รหัสกระบวนวิชา HRM 2203    
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  การสรรหา  
  และการคัดเลือก  
 (ภาษาอังกฤษ) Human Resource Planning, Recruitment and Selection  
วัน เวลา สถานที่เรียน วันพฤหัสบดี เวลา 09.๓๐ - ๑1.๒๐ น.  อาคารเวียงคำ (VKB) ช้ัน 5 ห้อง 502 
 
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  เงินชูศรี 
คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาแนวคิด และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ และพยากรณ์กำลังคน  
การเพิ่มหรือการลดกำลังคน การวิเคราะห์งาน  การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติผู ้ปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์แหล่ง วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้พนักงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 
  หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียนวิชา  HRM 2203   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                 
การสรรหา และการคัดเลือก 

แนวทางการวัดผล 
  ข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน โดยวัดและประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์กลางของ
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาท่ีกำหนดโดย สวป. 
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน  
  นักศึกษาควรเข้าเร ียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในชั้นเรียนได้ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ควรติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
โดยเร็ว 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:  093-692-6928         Email Address   :   ng_piya@live.com 
 Office Hour:  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.0๐ - ๑๒.๓๐ น. 
   ณ อาคารศรีสัชนาลัย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้อง สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

Link  เข้าร่วม meet         https://meet.google.com/gyr-jxcb-uvh       รหัสของชั้นเรียน  q3uqccw    

รหัส  เข้าร่วม meet         gyr-jxcb-uvh 
 

    

 
 
 
 

 

Line Group 

 

https://meet.google.com/gyr-jxcb-uvh


พบผู้สอน 
 
 
 
รหัสกระบวนวิชา HRM 4315    

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
 (ภาษาอังกฤษ) International Human Resource Management  

วัน เวลา สถานที่เรียน วันอังคาร เวลา 13.๓๐ - 15.๒๐ น.  
  ณ อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้น 3 ห้อง 307 
 

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  เงินชูศรี 

คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ รูปแบบองค์การ วัฒนธรรม 

สภาพแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความก้าวหน้าใน
อาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์ 
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 
  หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียนวิชา  HRM 4315   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ 
แนวทางการวัดผล 
  ข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน โดยวัดและประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์กลางของ
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาท่ีกำหนดโดย สวป. 

ข้อแนะนำในการเรียนการสอน  
  นักศึกษาควรเข้าเร ียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในชั้นเรียนได้ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ควรติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
โดยเร็ว 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:  093-692-6928    Email Address   :      ng_piya@live.com 
 Office Hour:  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.0๐ - ๑๒.๓๐ น. 
   ณ อาคารศรีสัชนาลัย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้อง สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

Link  เข้าร่วม meet        https://meet.google.com/hof-enqw-hqs  รหัสของชั้นเรียน  4piznh2 
รหัส  เข้าร่วม meet        hof-enqw-hqs 

 
 

 
 
 
 

 

Line Group 

 

https://meet.google.com/hof-enqw-hqs


 
พบผู้สอน 

 
 
 
รหัสกระบวนวิชา HRM 4323 

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

 (ภาษาอังกฤษ) Career Management 

วัน เวลา สถานที่เรียน วันจันทร์ เวลา 13.๓๐ - ๑5.๒๐ น.  
  ณ อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้น 3 ห้อง 305 
 

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  เงินชูศรี  

คำอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาการวางแผนงานอาชีพ การพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบ แผนและวิธีการดำเนินงาน 

เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ และชีวิตการทำงาน 

ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน 
  หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียนวิชา  HRM 4323   การจัดการเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ 

แนวทางการวัดผล 
  ข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน โดยวัดและประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์กลางของ
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาท่ีกำหนดโดย สวป. 

ข้อแนะนำในการเรียนการสอน  
  นักศึกษาควรเข้าเร ียนอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ในชั้นเรียนได้ นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ควรติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
โดยเร็ว 

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 Mobile Phone:  093-692-6928 Email Address  :   ng_piya@live.com 
 Office Hour:  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.0๐ - ๑๒.๓๐ น. 
   ณ อาคารศรีสัชนาลัย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 ห้อง สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

Link  เข้าร่วม meet       https://meet.google.com/sxf-zaqh-qry  รหัสของชั้นเรียน  pntm3vi 
รหัส  เข้าร่วม meet       sxf-zaqh-qry 

 
 
 
 
 

 

Line Group 

 

https://meet.google.com/sxf-zaqh-qry


พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา HRM3206   

ช่ือกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจดัการค่าตอบแทน    
 (ภาษาองักฤษ) (Compensation  Management)   

วนั เวลา สถานท่ีเรียน ตาม มร 30       

อาจารยผ์ูส้อน อ ดร สินาท นาควชัระ    

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาองคป์ระกอบของค่าตอบแทนในองคก์รธรุกิจ การก าหนดค่าจ้าง เงินเดือน 
การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน ทฤษฎีค่าจ้าง ค่าจ้างท่ีเป็นตวัเงินกบัไม่เป็นตวัเงิน ค่าจ้าง
ขัน้ต า่ ค่าจ้างจงูใจ สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการ การส ารวจค่าจ้าง และเงินเดือน  

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
             

แนวทางการวดัผล 
 อตันัย 12 ข้อ        

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
             

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:       
 รหสั Google Classroom srx5eot  
 ลงิค ์Group line       
 Office Hour:       
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

QR CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 

รหสักระบวนวิชา HRM 3207 

ช่ือกระบวนวิชา  การจดัการแรงงานสมัพนัธ ์

  Labor Relations Management 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน วนัพุธ เวลา 13.30-15.20 น.  

อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ 

ค าอธิบายรายกระบวนวิชา ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎ ีดา้นการจดัการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
แรงงานขององคก์าร ววิฒันาการของแรงงานสมัพนัธ ์และกระบวนการดา้นแรงงานสมัพนัธ ์องคก์ารดา้น
แรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจา้ง เป็นตน้ บทบาทของสหภาพแรงงานกบัปัญหาดา้น
แรงงาน มาตรการดา้นแรงงานสมัพนัธ ์การเจรจาต่อรอง การร่วมปรกึษาเพือ่หาแนวทางป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานสมัพนัธ์  

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน  

 1. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา HRM 3207 การจดัการแรงงานสมัพนัธ์เรยีบเรยีงโดย 
อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ (จ าหน่ายที ่ศูนยเ์อกสารคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง) 

2. หนงัสอืหรอืต าราอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการแรงงานสมัพนัธ์ 

แนวทางการวดัผล ขอ้สอบอตันยั 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

 1. เขา้ฟังบรรยาย และใชห้นงัสอืหรอืเอกสารประกอบของกระบวนวชิาเป็นหลกั 
2. ท าความเขา้ใจในเนื้อหากระบวนวชิา ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 

 3. ตอบขอ้สอบใหค้รบทุกขอ้ ดว้ยความเขา้ใจ ใหม้กีารอธบิายและยกตวัอย่างประกอบการอธบิาย
ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอย่างชดัเจน 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ู้สอน 

e-mail: chakrit@rumail.ru.ac.th 

Line Group: HRM 3207 

 

 

mailto:chakrit@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา HRM3208   

ช่ือกระบวนวิชา แรงงานสมัพนัธแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   
 (ภาษาองักฤษ) (Labor Relations and the Law)   

วนั เวลา สถานท่ีเรียน ตาม มร 30       

อาจารยผ์ูส้อน ศาสตราจารย ์เกษมสนัต์ วิลาวรรณ และ คณะ   

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาปัญหาแรงงานสมัพนัธ ์โดยน ากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองแรงงาน 
แรงงานสมัพนัธ์ การจ้างงาน และการด าเนินคดีในศาลแรงงานมาประยุกต์ใช้ในการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยใ์นองค์กร และศึกษากรณีตวัอย่าง ค าพิพากษาคดีแรงงานของศาลฏีกา  เพ่ือ
ลดปัญหาและข้อพิพาทแรงงาน และก่อให้เกิดความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
             

แนวทางการวดัผล 
 อตันัย 4  ข้อ        

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
             

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:       
 รหสั Google Classroom v5hdvdi  
 ลงิค ์Group line       
 Office Hour:       
   

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป 

QR CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา  HRM 3210      

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 (ภาษาอังกฤษ)  Human Resource Management under Changing Situation 
 

วัน เวลา สถานที่เรียน  SAT 19.30        

อาจารย์ผู้สอน  อ. ดร. พีรวุฒิ ศิริศักดิ์  

อ. เกรียงไกร อเนกเด่นดวง 

ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็น
ตัวก าหนด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบัน 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 มีเอกสารประกอบขายที่ศูนย์เอกสาร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ (รอแจ้ง update ใน Line กลุ่ม)  

แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค      

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

...................เขา้ใจหลกักรอบแนวคิด โมเดล เคร่ืองมือ วธีิการ แลว้น ามาปรับเขา้กรณีศึกษาหรือค าถามได ้
          

 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 รหัส Google Classroom:             tcrwjok 
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/q4bgMUsLMW 

 

http://line.me/ti/g/q4bgMUsLMW


พบผู้สอน 
 
 
รหสักระบวนวิชา HRM3211   

ช่ือกระบวนวิชา การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดล้อมในการท างาน  
 (ภาษาองักฤษ) Occupational Health, Safety, and Workplace Management  

วนั เวลา สถานท่ีเรียน ตาม มร 30       

อาจารยผ์ูส้อน อ ดร สินาท นาควชัระ   

ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาเพ่ือจดัการเรื่องสขุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  การป้องกนัและแก้ปัญหาในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือให้สามารถร่วมก าหนดนโยบายใน
เรื่องสุขภาพ   ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้กบัสถาน
ประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวได้. 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
 เอกสารประกอบค าบรรยาย ศนูยเ์อกสาร      
   

แนวทางการวดัผล 
 อตันัย 4  ข้อ        

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 
             

 
 
ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Mobile Phone:       
 ID. Line       
 Email Address:       
 รหสั Google Classroom 5d7wznk  
 ลงิค ์Group line       
 Office Hour:       
   

QR CODE  
ลิงค์ Group line 
หรือลิงค์ห้องเรียน  
GG classroom 

 



พบผู้สอน 
 
 
รหัสกระบวนวิชา  HRM 3213      

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 (ภาษาอังกฤษ)  Seminar in Human Resource Management.......... 

วัน เวลา สถานที่เรียน  M 13.30        

อาจารย์ผู้สอน  ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป์   

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยน าข้อมูลจริงจากภายในและภายนอกองค์การ
ประเด็นส าคัญในทางธุรกิจ และกรณีศึกษาต่างๆ มาอภิปรายร่วมกัน      
             

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 
  ต าราขายที่ศูนย์หนังสือ ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย และ  

                     เอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่ศูนย์ถ่ายเอกสารชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ    

แนวทางการวัดผล 
  สอบปลายภาค      

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน 

- หัดคิดวิเคราะห์ case อย่างมีหลักการและเหตุผล และมีความครอบคลุม 

- สามารถน าแนวคิด ทฤษฎี มาสนับสนุนในการคิดวิเคราะห์ได้จะดีมาก 

- นึกถึงรายละเอียดแต่ละวิชาที่เรียนมาเพ่ือน ามาช่วยวิเคราะห์ case 

- หัดคิดวิเคราะห์และเสนอแนะวิธีแนวทางแก้ไขได้อย่างมีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดและมีความ
ครอบคลุมถึงผลกระทบต่างๆ  

- หาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ประเด็นส าคัญในทางธุรกิจ และ HR trend ต่างๆในปัจจุบัน 
 
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน 
 รหัส Google Classroom:             qqstym5 
 ลิงค์ Group line   http://line.me/ti/g/Ez124wRvne  

ภาพ
อาจารย์

ผู้สอนภาพ
หฟกแหฟ

แกป 

http://line.me/ti/g/Ez124wRvne


พบผู้สอน 
 

รหสักระบวนวิชา  HRM 3314 

ช่ือกระบวนวิชา   ปฏบิตังิานดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 

    Practical Training in Human Resources Management 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน วนัพฤหสับด ีเวลา 09.30-11.20 น.  

อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ 

ค าอธิบายรายกระบวนวิชา ศกึษางานดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์โดยศกึษาปัญหาจากการ
ปฏบิตังิานจรงิในองคก์ารธุรกจิ และน าผลการศกึษามาวเิคราะห ์พรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางการแกไ้ข 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน  

 1. หนงัสอืหรอืต าราอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นทรพัยากรมนุษย์ 

แนวทางการวดัผล ขอ้สอบอตันยั 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

1. เขา้ฟังบรรยาย และใชห้นงัสอืหรอืเอกสารประกอบของกระบวนวชิาเป็นหลกั 
2. ท าความเขา้ใจในเนื้อหากระบวนวชิา ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
3. ตอบขอ้สอบใหค้รบทุกขอ้ ดว้ยความเขา้ใจ ใหม้กีารอธบิายและยกตวัอย่างประกอบการอธบิาย

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอย่างชดัเจน 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ู้สอน 

e-mail: chakrit@rumail.ru.ac.th 

Line Group: HRM 3314 

 

 

mailto:chakrit@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 

รหสักระบวนวิชา HRM 4318 

ช่ือกระบวนวิชา  การท างานเป็นทมี 

  Teamwork 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน วนัพฤหสับด ีเวลา 13.30-15.20 น.  

อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ 

ค าอธิบายรายกระบวนวิชา ศกึษาทมีงาน การท างานเป็นทมี การสรา้งบรรยากาศในทมี   
การพฒันาทมีงาน ปัญหา และอุปสรรคในการท างานเป็นทมี และการสรา้งทมีงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน  

1. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา HRM 4318 การท างานเป็นทมี (จ าหน่ายที ่ศูนยเ์อกสาร
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง) 

2. หนงัสอืหรอืต าราอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานเป็นทมี 

แนวทางการวดัผล ขอ้สอบอตันยั 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

1. เขา้ฟังบรรยาย และใชห้นงัสอืหรอืเอกสารประกอบของกระบวนวชิาเป็นหลกั 
2. ท าความเขา้ใจในเนื้อหากระบวนวชิา ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
3. ตอบขอ้สอบใหค้รบทุกขอ้ ดว้ยความเขา้ใจ ใหม้กีารอธบิายและยกตวัอย่างประกอบการอธบิาย

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอย่างชดัเจน 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ู้สอน 

e-mail: chakrit@rumail.ru.ac.th 

Line Group: HRM 4318 

 

 

mailto:chakrit@rumail.ru.ac.th


พบผู้สอน 
 

รหสักระบวนวิชา HRM 4321 

ช่ือกระบวนวิชา  การตรวจสอบและการวจิยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 

  Human Resource Management Audit and Research 

วนั เวลา สถานท่ีเรียน วนัองัคาร เวลา 11.30-13.20 น.  

อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ 

ค าอธิบายรายกระบวนวิชา ศกึษาวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และวธิกีารในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวจิยัปัญหาต่างๆ ในการจดัการทรพัยากรมนุษย ์เช่น 
การขาดงาน อุบตัเิหตุ การรอ้งทุกข ์การสญูเสยีบุคลากรทีเ่ป็นเลศิ (Talent Employee) เป็นตน้ เพือ่
น าไปปรบัปรุงแกไ้ขใหด้ขีึน้  

ต ารา/เอกสารประกอบการเรียน  

1. เอกสารประกอบการบรรยายวชิา HRM 4321 การตรวจสอบและการวจิยัการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์เรยีบเรยีงโดย อาจารย ์ดร.ชาครติ สกุลอสิรยิาภรณ์ (จ าหน่ายที ่ศูนยเ์อกสาร 
คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง) 

2. หนงัสอืหรอืต าราอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบและการวจิยัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 

แนวทางการวดัผล ขอ้สอบอตันยั 4 ขอ้ คะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ข้อแนะน าในการเรียนการสอน  

1. เขา้ฟังบรรยาย และใชห้นงัสอืหรอืเอกสารประกอบของกระบวนวชิาเป็นหลกั 
2. ท าความเขา้ใจในเนื้อหากระบวนวชิา ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้ 
3. ตอบขอ้สอบใหค้รบทุกขอ้ ดว้ยความเขา้ใจ ใหม้กีารอธบิายและยกตวัอย่างประกอบการอธบิาย

ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจอย่างชดัเจน 

ช่องทางในการติดต่อกบัอาจารยผ์ู้สอน 

e-mail: chakrit@rumail.ru.ac.th 

Line Group: HRM 4321 

 

 

mailto:chakrit@rumail.ru.ac.th
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