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พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

HRM 2101

ชื่อกระบวนวิ ชา (ภาษาไทย) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(ภาษาอังกฤษ)
human resources management
วัน เวลา สถานที่เรียน

M 0930-1120 ตาม มร.30

อาจารย์ผส้ ู อน

อ.ดร สินาท นาควัชระ อ.ดร สนิทนุช นิยมศิลป์

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ตามแนว Competency การ
จัดการทุนมนุ ษย์ กลยุทธ์ การจัดหา พัฒนา การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน ค่าตอบแทน และบารุงรักษา
บุคลากรทีเ่ ป็ นเลิศ (Talent Employee) ทรัพยากรมนุษย์กบั ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ แนวโน้มและนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือเรียน HRM 2101
แนวทางการวัดผล
สอบปรนัย
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
อ่านหนังสือบ้าง อย่าอ่านแต่ชที แดง

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
Sinart.n@rumail.ru.ac.th
รหัส Google Classroom
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

HRM 2202

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Human Resource Behavior in Organization

วัน เวลา สถานที่เรียน

TU 11.30

อาจารย์ผู้สอน

ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป์

ภาพ
อาจารย์
ผู้สอนภาพ
หฟกแหฟ
แกป

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทัศนคติ และสุขภาวะทางใจของ
ลูกจ้าง ความขัดแย้งและปัญหาในที่ทางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ รางวัล และ
แรงจูงใจ และภาวะผู้นา
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตาราขายที่ศูนย์หนังสือ สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
แนวทางการวัดผล
สอบปลายภาค
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
- เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี สามารถอธิบายและยกตัวอย่างได้
- สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์กรและการบริหารในภาคธุรกิจได้

ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
รหัส Google Classroom:
ลิงค์ Group line

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

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

HRM 2203
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา
และการคัดเลือก
(ภาษาอังกฤษ) Human Resource Planning, Recruitment and Selection
วัน เวลา สถานที่เรียน
วันพฤหัสบดี เวลา 09.๓๐ - ๑1.๒๐ น. อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 5 ห้อง 502
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินชูศรี
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ และพยากรณ์กำลังคน
การเพิ่มหรือการลดกำลังคน การวิเคราะห์งาน การกำหนดรายละเอียดของงานและคุณสมบัติผู้ปฏิบัติ งาน
วิเคราะห์แหล่ง วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้พนักงานที่ มี
ประสิทธิภาพ
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียนวิชา HRM 2203 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา และการคัดเลือก
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน โดยวัดและประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์กลางของ
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาที่กำหนดโดย สวป.
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษาควรเข้ า เรี ย นอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี ่ ย น
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

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
ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งประเทศ รู ป แบบองค์ ก าร วั ฒ นธรรม
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
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาที่กำหนดโดย สวป.
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษาควรเข้ า เรี ย นอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ์ในชั้นเรียนได้ นักศึกษาที่ไม่ สามารถเข้าเรียนได้ควรติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง 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

พบผู้สอน

รหัสกระบวนวิชา

HRM 4323

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย) การจัดการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
(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
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพ และชีวิตการทำงาน
ตำรา/เอกสารประกอบการเรียน
หนังสือ และ เอกสารประกอบการเรียนวิชา HRM 4323 การจัดการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
แนวทางการวัดผล
ข้อสอบอัตนัย 4-5 ข้อ รวม ๑๐๐ คะแนน โดยวัดและประเมินผลการศึกษาตามเกณฑ์กลางของ
ระบบการคำนวณค่าเฉลี่ยระดับคะแนนผลการศึกษาที่กำหนดโดย สวป.
ข้อแนะนำในการเรียนการสอน
นั ก ศึ ก ษาควรเข้ า เรี ย นอย่ า งสม่ ำ เสมอ โดยสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และแลกเปลี ่ ย น
ประสบการณ์ในชั้นเรียนได้ นักศึกษาที่ไม่ สามารถเข้าเรียนได้ควรติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง 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

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM3206

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

ชื่อกระบวนวิ ชา
(ภาษาไทย) การจัดการค่าตอบแทน
(ภาษาอังกฤษ) (Compensation Management)
วัน เวลา สถานที่เรียน

ตาม มร 30

อาจารย์ผส้ ู อน

อ ดร สิ นาท นาควัชระ

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาองค์ประกอบของค่าตอบแทนในองค์กรธุรกิ จ การกาหนดค่าจ้าง เงิ นเดือน
การวิ เคราะห์งาน การประเมิ นค่างาน ทฤษฎี ค่าจ้าง ค่าจ้างที่ เป็ นตัวเงิ นกับไม่เป็ นตัวเงิ น ค่าจ้าง
ขัน้ ตา่ ค่าจ้างจูงใจ สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัสดิ การ การสารวจค่าจ้าง และเงิ นเดือน
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
แนวทางการวัดผล
อัตนัย 12 ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
srx5eot
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM 3207

ชื่อกระบวนวิ ชา

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
Labor Relations Management

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันพุธ เวลา 13.30-15.20 น.

อาจารย์ผ้สู อน

อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

คาอธิ บายรายกระบวนวิ ชา ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ด้านการจัดการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
แรงงานขององค์การ วิวฒ
ั นาการของแรงงานสัมพันธ์ และกระบวนการด้านแรงงานสัมพันธ์ องค์การด้าน
แรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง เป็ นต้น บทบาทของสหภาพแรงงานกับปั ญหาด้าน
แรงงาน มาตรการด้านแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การร่วมปรึกษาเพือ่ หาแนวทางป้ องกัน และ
แก้ไขปั ญหาด้านแรงงานสัมพันธ์
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 3207 การจัดการแรงงานสัมพันธ์เรียบเรียงโดย
อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ (จาหน่ายที่ ศูนย์เอกสารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง)
2. หนังสือหรือตาราอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการแรงงานสัมพันธ์
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
1. เข้าฟั งบรรยาย และใช้หนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชาเป็ นหลัก
2. ทาความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ตอบข้อสอบให้ครบทุกข้อ ด้วยความเข้าใจ ให้มกี ารอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจน
ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผ้สู อน
e-mail:

chakrit@rumail.ru.ac.th

Line Group: HRM 3207

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

ภาพอาจารย์ผู้สอน
ภาพหฟกแหฟแกป

HRM3208

ชื่อกระบวนวิ ชา แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ภาษาอังกฤษ) (Labor Relations and the Law)
วัน เวลา สถานที่เรียน

ตาม มร 30

อาจารย์ผส้ ู อน

ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิ ลาวรรณ และ คณะ

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาปัญหาแรงงานสัมพันธ์ โดยนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ การจ้ างงาน และการดาเนิ นคดี ในศาลแรงงานมาประยุกต์ใช้ ในการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และศึ กษากรณี ตวั อย่าง คาพิ พากษาคดี แรงงานของศาลฏี กา เพื่อ
ลดปัญหาและข้อพิ พาทแรงงาน และก่อให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
แนวทางการวัดผล
อัตนัย 4 ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
v5hdvdi
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

HRM 3210

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

(ภาษาอังกฤษ)

Human Resource Management under Changing Situation

วัน เวลา สถานที่เรียน
อาจารย์ผู้สอน

SAT 19.30
อ. ดร. พีรวุฒิ ศิริศักดิ์
อ. เกรียงไกร อเนกเด่นดวง
ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป์ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็น
ตัวกาหนด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้สภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง และเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นสาคัญในปัจจุบัน
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
มีเอกสารประกอบขายที่ศูนย์เอกสาร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ (รอแจ้ง update ใน Line กลุ่ม)
แนวทางการวัดผล
สอบปลายภาค
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
...................เข้าใจหลักกรอบแนวคิด โมเดล เครื่ องมือ วิธีการ แล้วนามาปรับเข้ากรณี ศึกษาหรื อคาถามได้

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

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM3211

ชื่อกระบวนวิ ชา การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทางาน
(ภาษาอังกฤษ) Occupational Health, Safety, and Workplace Management
วัน เวลา สถานที่เรียน

ตาม มร 30

อาจารย์ผส้ ู อน

อ ดร สิ นาท นาควัชระ

คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาเพื่อจัดการเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน การป้ องกันและแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถร่วมกาหนดนโยบายใน
เรื่องสุข ภาพ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ให้ กบั สถาน
ประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้.
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบคาบรรยาย ศูนย์เอกสาร
แนวทางการวัดผล
อัตนัย 4 ข้อ
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน

ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผส้ ู อน
Mobile Phone:
ID. Line
Email Address:
รหัส Google Classroom
5d7wznk
ลิงค์ Group line
Office Hour:

QR CODE
ลิงค์ Group line
หรือลิงค์ห้องเรียน
GG classroom

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิชา

HRM 3213

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management..........

วัน เวลา สถานที่เรียน

M 13.30

อาจารย์ผู้สอน

ผศ. ดร. สนิทนุช นิยมศิลป์

ภาพ
อาจารย์
ผู้สอนภาพ
หฟกแหฟ
แกป

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยนาข้ อมูลจริงจากภายในและภายนอกองค์การ
ประเด็นสาคัญในทางธุรกิจ และกรณีศึกษาต่างๆ มาอภิปรายร่วมกัน
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
ตาราขายที่ศูนย์หนังสือ สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ศูนย์ถ่ายเอกสารชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ
แนวทางการวัดผล
สอบปลายภาค
ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
- หัดคิดวิเคราะห์ case อย่างมีหลักการและเหตุผล และมีความครอบคลุม
- สามารถนาแนวคิด ทฤษฎี มาสนับสนุนในการคิดวิเคราะห์ได้จะดีมาก
- นึกถึงรายละเอียดแต่ละวิชาที่เรียนมาเพื่อนามาช่วยวิเคราะห์ case
- หัดคิดวิเคราะห์และเสนอแนะวิธีแนวทางแก้ไขได้อย่างมีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดและมีความ
ครอบคลุมถึงผลกระทบต่างๆ
- หาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ประเด็นสาคัญในทางธุรกิจ และ HR trend ต่างๆในปัจจุบัน
ช่องทางในการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน
รหัส Google Classroom:
ลิงค์ Group line

qqstym5
http://line.me/ti/g/Ez124wRvne

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM 3314

ชื่อกระบวนวิ ชา

ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Practical Training in Human Resources Management

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 09.30-11.20 น.

อาจารย์ผ้สู อน

อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

คาอธิ บายรายกระบวนวิ ชา ศึกษางานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาปั ญหาจากการ
ปฏิบตั งิ านจริงในองค์การธุรกิจ และนาผลการศึกษามาวิเคราะห์ พร้อมทัง้ นาเสนอแนวทางการแก้ไข
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
1. หนังสือหรือตาราอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
1. เข้าฟั งบรรยาย และใช้หนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชาเป็ นหลัก
2. ทาความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ตอบข้อสอบให้ครบทุกข้อ ด้วยความเข้าใจ ให้มกี ารอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจน
ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผ้สู อน
e-mail:

chakrit@rumail.ru.ac.th

Line Group: HRM 3314

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM 4318

ชื่อกระบวนวิ ชา

การทางานเป็ นทีม
Teamwork

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.20 น.

อาจารย์ผ้สู อน

อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

คาอธิ บายรายกระบวนวิ ชา ศึกษาทีมงาน การทางานเป็ นทีม การสร้างบรรยากาศในทีม
การพัฒนาทีมงาน ปั ญหา และอุปสรรคในการทางานเป็ นทีม และการสร้างทีมงานให้มปี ระสิทธิภาพ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 4318 การทางานเป็ นทีม (จาหน่ายที่ ศูนย์เอกสาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
2. หนังสือหรือตาราอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานเป็ นทีม
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
1. เข้าฟั งบรรยาย และใช้หนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชาเป็ นหลัก
2. ทาความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ตอบข้อสอบให้ครบทุกข้อ ด้วยความเข้าใจ ให้มกี ารอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจน
ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผ้สู อน
e-mail:

chakrit@rumail.ru.ac.th

Line Group: HRM 4318

พบผู้สอน
รหัสกระบวนวิ ชา

HRM 4321

ชื่อกระบวนวิ ชา

การตรวจสอบและการวิจยั การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Audit and Research

วัน เวลา สถานที่เรียน

วันอังคาร เวลา 11.30-13.20 น.

อาจารย์ผ้สู อน

อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์

คาอธิ บายรายกระบวนวิ ชา ศึกษาวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และวิธกี ารในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิจยั ปั ญหาต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น
การขาดงาน อุบตั เิ หตุ การร้องทุกข์ การสูญเสียบุคลากรทีเ่ ป็ นเลิศ (Talent Employee) เป็ นต้น เพือ่
นาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดขี น้ึ
ตารา/เอกสารประกอบการเรียน
1. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา HRM 4321 การตรวจสอบและการวิจยั การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ (จาหน่ายที่ ศูนย์เอกสาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
2. หนังสือหรือตาราอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและการวิจยั การบริหารทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการวัดผล

ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนาในการเรียนการสอน
1. เข้าฟั งบรรยาย และใช้หนังสือหรือเอกสารประกอบของกระบวนวิชาเป็ นหลัก
2. ทาความเข้าใจในเนื้อหากระบวนวิชา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3. ตอบข้อสอบให้ครบทุกข้อ ด้วยความเข้าใจ ให้มกี ารอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจน
ช่องทางในการติ ดต่อกับอาจารย์ผ้สู อน
e-mail:

chakrit@rumail.ru.ac.th

Line Group: HRM 4321

