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รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา
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
สารสนเทศเพื่อการจั ดการทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
บริ ห ารเส้ น ทางการเติ บ โตทางอาชี พ การพั ฒ นาพนั ก งาน ทิ ศ ทางการจั ด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในปั จจุบันและอนาคต การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกาทางการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

HRDM1102

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นธุร กิจ โรงแรมและท่อ งเที่ ยว ศึก ษาทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับระบบหน้าที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานให้ตรงกับ
ความต้องการ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างทีมงาน และ
ควบคุมระบบการทางาน โดยประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานร่วมสาหรับวิชาชีพที่ทางานได้ในประเทศอาเซียน (MRA)

HRDM2101

นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Planning and Policy
แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์ นโยบายการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ วิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยต่างๆ ที่
ควรคานึงถึงในการวางแผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้ส อดคล้อง เหมาะสมกับนโยบาย
สภาพการณ์ขององค์การและลักษณะของแผนการพัฒนาแต่ละรุปแบบ เช่น แผนการสรรหา
และคัดเลือก แผนการฝึกอบรม แผนการปรับตาแหน่งงาน 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
เกี่ ย วกั บ การจั ด แบ่ ง โครงสร้ า ง ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ง าน การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จั ย ต่ า งๆที่ มี
ผลกระทบต่ อ ลั ก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอก ตลอดจนก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การจาแนกตาแหน่ง
งาน การออกแบบงาน การประเมินค่างานการกาหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การจัดทาใบ
พรรณนาลักษณะงาน การเพิ่มคุณค่าและขยายขอบเขตงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคล
การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพงาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

HRDM2103

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3(3-0-6)
Employee Recruitment and Selection
ความสาคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด
ทฤษฎี ขั้น ตอน เทคนิ คและกระบวนการ ที่เกี่ย วข้อ งกับการสรรหาและคั ดเลื อกพนั กงาน
วิเคราะห์ นโยบายและการกาหนดนโยบาย ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพยากรณ์
ความต้องการ กาลังคน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานตาม
ความสามารถของบุ คคล กลยุ ทธ์ ใ นการทดสอบและการสั มภาษณ์ บุค คลเข้า ทางาน หลั ก
พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ท างาน การทดลองปฎิ บั ติ ง าน การบร รจุ
พนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนและแนะนางาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุ
พนักงาน

HRDM2104

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ การจัดการ
ผลการผลงาน การพัฒนาองค์กร การพัฒนาพนักงานรายบุคคล และการพัฒนาเส้นทางการ
เติบโตในอาชีพ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ การนาเครื่องมือทางการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จิตวิทยาใน
การพัฒนาพนักงานแต่ละกลุ่ม กระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ในฐานะ
เครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน
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HRDM3101

การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Management
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
วิเคราะห์ห ลักการจ่ ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การกาหนดนโยบายโครงสร้าง
เงินเดือนวิธีการและหลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล เช่นการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนประจาปี การจ่ายเงินรางวัลประจาปี การปรับโครงสร้างเงินเดือนตามภาวะเศรษฐกิจ
ให้ กั บ พนั ก งานประเภทต่ า งๆในทั ศ นะของนั ก บริ ห าร การวิ เ คราะห์ ค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ในองค์การทางธุรกิจและองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เกิดความพึงพอใจร่วมกัน

HRDM3102

การจัดการผลงาน
3(3-0-6)
Performance Management
ความสาคัญความสาคัญของการจัดการผลงานพนักงาน เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
ที่ใช้ในการจัดการผลงานพนักงาน แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดทาเครื่องมือ เพื่อใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อนาผลการประเมินไปเป็น ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การวางแผนกาลังคน
การจ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมการกาหนดตาแหน่งที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์การ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแจ้งผลป้อนกลับให้กับพนักงานภายหลังการ
ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การ
บริหารคนเก่ง

HRDM3103

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม การดู แ ลเรื่ อ ง ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สาเหตุ การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัย
จากการทางาน กระบวนการ ขั้ น ตอน การบริ ห ารความปลอดภั ย อาชีว อนามัย รวมถึ ง
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งลู ก จ้ า งกั บ นายจ้ า ง ทฤษฎี ก ระบวนการแรงงาน ประวั ติ
วิวัฒนาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการ
เจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวัสดิการ เทคนิคการให้คาปรึกษา
การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ การ
สารวจความพึงพอใจของพนักงาน และการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานในองค์กร การ
ส่งเสริมบรรยากาศในการทางานที่ดีให้กับพนักงาน ตลอดจนการฝึกทักษะในการจัดกิจกรรม
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการบริหารแรงงานสัมพันธ์
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HRDM3203

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และทีมงานในองค์กร
3(3-0-6)
Human Relationship and Team Building in Organization
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการทางานเป็นทีม โดย
เน้ น การฝึ ก ทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการสร้ า งที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ เ คราะห์ ข อบเขตและ
ปัจจัยพื้นฐานของการมีมนุษย์สัมพันธ์ทั้งตัวบุคคลและองค์กรเพื่อนาไปสู่การปรับพฤติกรรม
ตนเอง และก่อให้เกิดมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่นที่แตกต่าง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพื่อนาไปสู่การสร้างและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึกษา
ทั้งที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลวในองค์กร

HRDM3204

จิตวิทยาองค์การและการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Organizational Psychology and Conflict Management
ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยาองค์การ วิวัฒนาการ
ของจิตวิทยาองค์การ ค่านิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ การเรียนรู้ การรับรู้
การเสริมแรง และ ความหมายความสาคัญความขัดแย้ง ตัวแบบของความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งและประสิทธิผลขององค์กร กลยุทธ์การจัดการกับความขัดแย้ง ความ
ขัด แย้ งและการเจรจาต่อ รอง ตลอดจนการวิเ คราะห์ ก รณี ศึ กษาที่ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

HRDM3205

การพัฒนาภาวะผู้นาในองค์การ
3(3-0-6)
Leadership Development in Organization
ทฤษฎีภาวะผู้นา วิเคราะห์บทบาทผู้นา ในสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้นา กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสื่อสาร มารยาททาง
สังคม การมีวินัยในตนเอง รู้จักกาลเทศะ การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์และ
จิตใจ การฝึกปฏิบัติและรู้จักวิเคราะห์ ประเมินตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข

HRDM4103

เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Management Tools for Modern Human Resource Management
เครื่องมือทางการจัดการงานสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย เทคนิค/เครื่องมือทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคสมัย และจาเป็นต่อกระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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HRDM4202

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Strategy
กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิค
การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การเกลี่ย
กาลังคน (Redevelopment) และ การจัดเตรียมกาลังคนเพื่อสืบทอดตาแหน่ง (Succession
Planning)

HRDM4203

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Human Resource Management
ศึกษาความหมาย และแนวคิดของการทางานข้ามวัฒนธรรม การบริหารความต่างของ
คนในองค์กรทั้งในเรื่องของวัย เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภูมิหลัง เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในความหลากหลายดังกล่ าว การประสานงานความร่ว มมือการทางานในองค์กรบน
พื้นฐานของความหลากหลายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

HRDM4206

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Human Resource Development
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลั กการส าคัญของภูมิปัญญาไทยการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบ ลั กษณะต่างๆ ประกอบด้ว ย
วรรณกรรม สุ ภาษิต คาพังเพย 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 แนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในยุคปัจจุบัน นาไปสู่การสัมมนา 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
ทาวิจัย เสนอเค้าโครงการวิจัย ดาเนินการวิจัย รู้กระบวนการและสามารถนาเสนอเผยแพร่
ผลการวิจัย
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