
หมูวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย 

 (HRDM) 

 

 หมูวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  ซึ่งอยูในหมวดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดจัดลักษณะ

เน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 1.    การบริหารทรัพยากรมนุษย    (HRDM - 1 - - ) 

 2.    การฝกอบรม     (HRDM - 2 - - ) 

 3.    การจัดการพนักงานสัมพันธ    (HRDM - 3 - - ) 

 4.    ผูนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   (HRDM - 4 - - ) 

 5.      

 6.  

 7. 

 8.    การฝกประสบการณวิชาชีพ    (HRDM - 8 - - ) 

 9.    การวิจัย  สัมมนา     (HRDM - 9 - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(HRDM) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

HRDM1101 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

HRDM2101 3563405 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 

HRDM2102 3563406 การวิเคราะหงาน 3(3-0-6) 

HRDM2103 3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน 3(3-0-6) 

HRDM2201 3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม  3(3-0-6) 

HRDM3101  การบริหารคาตอบแทน 3(3-0-6) 

HRDM3102 3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3-0-6) 

HRDM3103  ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

HRDM3201  การวิเคราะหความตองการและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 3(3-0-6) 

HRDM3202  เทคนิคการนําเสนอและการเปนวิทยากรฝกอบรม 3(3-0-6) 

HRDM3301  เทคนิคการใหคําปรึกษา 3(3-0-6) 

HRDM3302  มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0-6) 

HRDM3401  การสรางแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ 3(3-0-6) 

HRDM3402  การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

HRDM4103  นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

HRDM4104  ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

HRDM4201  การบริหารโครงการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

HRDM4401 3562403 การสรางทีมงาน 3(3-0-6) 

HRDM4801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย 2(90) 

HRDM4802    การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย 5(225) 

HRDM4901 3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย 1(0-2-1) 

HRDM4902  การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(0-6-3) 

  

 

 

 



 รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย                 3(3-0-6) 

 Human  Resource Management 

   ศึกษาความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ 

ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย  การวางแผนนโยบายทรัพยากร

มนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

HRDM2101  การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย                 3(3-0-6) 

Human Resource Planning and Policy 

ศกึษาแนวคดิ หลกัการ กระบวนการในการวางแผน  ตลอดจนวิเคราะหองคประกอบ 

ปจจัยตางๆที่ควรคํานึงถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง เหมาะสม

กับสภาพการณขององคการและลักษณะของแผนการพัฒนาแตละรูปแบบ ประกอบดวย 

แผนการฝกอบรม  แผนการสรรหา คัดเลือก แผนการปรับตําแหนงงาน  แผนพัฒนาอาชีพ    

  

HRDM2102 การวิเคราะหงาน                    3(3-0-6) 

Job Analysis  

ศึกษาหลักการ องคประกอบที่เกี่ยวของกับองคการ  งาน และการวิเคราะหงาน  

เกี่ยวกับการจัดแบงโครงสราง ตําแหนง หนาที่งาน การวิเคราะหสภาพปจจัยตางๆที่มี

ผลกระทบตอลักษณะงานที่แตกตางกันทั้งปจจัยภายในและภายนอก  ตลอดจนกําหนด

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน  การจําแนกตําแหนงงาน การออกแบบงาน การเพิ่ม

คุณคาและขยายขอบเขตงาน  การประเมินงานเพื่อการสรางคุณภาพงาน  มาตรฐานงานและ

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

 

HRDM2103  การสรรหาและบรรจพุนักงาน                  3(3-0-6) 

Recruitment and Placement of Personnel      

ศึกษานโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การ

พยากรณความตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขา

ทํางานตามความสามารถของบุคคล   กลยุทธในการทดสอบและการสัมภาษณบุคคลเขา

ทํางาน หลักพฤติกรรมศาสตรที่ใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การบรรจุพนักงาน การ

ปฐมนิเทศ การสอนแนะนํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน 

 



 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM2201  การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม                 3(3-0-6) 

Human Resource Development and Training 

ศึกษาบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารและเจาหนาที่บริหาร

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การหาความจําเปนในการ

ฝกอบรม การสรางหลักสูตรและการวางแผนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรขององคกร  

ศึกษาปญหาและอุปสรรค การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การจัดโปรแกรมการ

ฝกอบรม เทคนิคและวิธีการฝกอบรมแบบตาง  ๆ รวมทั้งการประเมินผลการฝกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากรอยางครบวงจร 

 

HRDM3101  การบริหารคาตอบแทน                    3(3-0-6) 

Compensation Management 

ศึกษาหลักการจายคาตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสรางและวิธีการจาย

คาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทนใหกับพนักงานในทัศนะของนักบริหาร ลักษณะ

โครงสรางเงินเดือนและรายละเอียดในการจายคาตอบแทนขององคการใหกับพนักงาน

ประเภทตาง ๆ การวิเคราะหคาตอบแทน คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจ โดยสอดคลองกับ

สภาวะเศรษฐกิจเพื่อใหความเปนธรรมกับพนักงาน และเกิดความพึงพอใจ  

 

HRDM3102  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                   3(3-0-6) 

Performance Appraisal 

ศึกษาปรัชญาและความสําคัญถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การ

กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําเคร่ืองมือเพื่อใชสําหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นตาง ๆ เพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการวางแผนการจาย

คาจาง การฝกอบรมและการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหกับพนักงานรวมถึงการพัฒนาองคการ  

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 



 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM3103  ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต                   3(3-0-6) 

Safety and Life Quality 

ศึกษาถึงภยันตรายตางๆที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน  ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ 

วิธีการ  เงื่อนไขตางๆในการรักษา  ปองกัน สงเสริม และสรางความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน  ใหบุคลากรมีความพรอมดานสุขภาพรางกาย และจิตใจ  มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย  

 

HRDM3201  การวิเคราะหความตองการและ พฒันาหลักสูตรฝกอบรม                           3(3-0-6) 

Training Needs and Curriculum Development 

ศึกษาการวิเคราะหภารกิจหลักขององคการ เปาหมาย และแผนปฏิบัติใหสอดคลอง

กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย วิเคราะหภาระงานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 

โดยศึกษาจากการพรรณนางาน วิเคราะหบุคลากรเปนรายบุคคล เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ 

และความสามารถที่จําเปน โดยศึกษาจากผลการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ และสํารวจผลงาน

จากฝายบริหาร เพื่อจัดทําหลักสูตรและโครงการฝกอบรม 

 

HRDM3202   เทคนิคการนําเสนอและการเปนวิทยากรฝกอบรม               3(3-0-6) 

Presentation  and Facilitator Trainer Techniques 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และขั้นตอน เทคนิคในการนําเสนอ  ปจจัย

ประกอบการนําเสนอที่ทําใหเกิดความชัดเจนกระชับตรงตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษาบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ เทคนิค ตลอดจน

คุณสมบัติของวิทยากรฝกอบรม 

 

HRDM3301 เทคนิคการใหคําปรึกษา                    3(3-0-6) 

Consultant Techniques 

ศึกษาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศภายในองคการที่มีผลกระทบทางจิตวิทยา และทาง

สังคมตอการทํางานของพนักงานภายในองคการ  หลักการและเทคนิคตาง ๆ ของการให คํา 

ปรึกษาและการตอบสนองความตองการของผูรับคําแนะนําปรึกษา 

 



 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM3302   มนุษยสัมพันธ ในองคการ                               3(3-0-6) 

Human Relationship in Organization 

ศึกษา หลักการ  แนวความคิด ขอบเขตและปจจัยพื้นฐานของมนุษยสัมพันธใน

องคกรทั้งในระหวางบุคคล กลุมและองคการ  การปรับพฤติกรรมตนเองดานบุคลิกภาพ  

มุมมองแนวคิดเชิงสรางสรรค รูจัก เขาใจพฤติกรรมผูอ่ืนที่แตกตางกัน  นําไปสูการสรางและ

พัฒนาความสัมพันธโดยใชการสื่อสาร ประสานงาน  ประนีประนอม   ใชเทคนิค รูปแบบการ

จัดกิจกรรมตางๆที่สงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธในองคการ   

 

HRDM3401  การสรางแรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ                  3(3-0-6) 

Moral and Motivation 

ศึกษาความหมายและความสําคัญและประเภทของการจูงใจ หลักการหรือทฤษฎีการ

จูงใจ เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุมบุคคล ศึกษาจิตวิทยาการสรางความสนใจ และลักษณะ

การโนมนาวใจ ศึกษาความหมายและความสําคัญของขวัญ องคประกอบที่กอใหเกิดขวัญที่ดี 

เทคนิคการสรางขวัญในลักษณะตางๆ และกิจกรรมตางๆ ที่จะสรางขวัญกําลังใจ 

 

HRDM3402  การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนํา                     3(3-0-6) 

Personality Development and Leadership 

ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวการณเปนผูนําทางธุรกิจ          

ทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม

การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ                 

ทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ การฝกปฏิบัติและรูจักทําการวิเคราะห และทําการประเมิน

ตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ทํางานอยางมีความสุข  

 

 

 

 

 

 



 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM4103  นวัตกรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย               3(3-0-6) 

  Innovation and Tool for Human Resource Management 

ศึกษานวัตกรรม และเคร่ืองมือสมัยใหม เพื่อชวยใหกระบวนการบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคการดําเนินกิจกรรม  ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย เทคนิค / 

เคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  องคการแหงการเรียนรู ( Leaning Organization)  

การประเมินแบบสมดุล ( Balance Scorecard)  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  ( Key Performance 

Indicator)  การจัดการความสามารถ  (Competency) รวมทั้งเทคนิค / เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่จําเปน

ตอกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

HRDM4104  ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย                 3(3-0-6) 

Thai Wisdom for Human Resource Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการสําคัญของภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ตลอดจนวิเคราะหภูมิปญญาไทยในรูปแบบ ลักษณะตาง  ๆ  ประกอบดวยสุภาษิต  คําพังเพย  

วัฒนธรรม ความเชื่อทองถิ่น  ขนบประเพณี  แนวความคิด การปฏิบัติของปราชญชาวบาน  ที่

มีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ  

 

HRDM4201  การบริหารโครงการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย              3(3-0-6) 

Training and  Human Resource Development  

ศึกษาปจจัยนําเขาที่องคการจัดใหกับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ เพื่อใหพนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การเลื่อนตําแหนง และการ

บริหารงานในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนและบริหารโครงการฝกอบรมและพัฒนา

พนักงานในองคการ โดยจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคการ เลือกใชเทคนิคการ

พัฒนาพนักงานไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

 

HRDM4401  การสรางทีมงาน                    3(3-0-6) 

Team Building  

ศึกษาหลักการ แนวคิดการสรางทีม ทฤษฎีและเทคนิคการสรางทีมที่มีประสิทธิภาพ 

เนนการฝกทักษะในกิจกรรมการสรางทีม ความสําคัญของภาวะผูนําและทักษะที่จําเปนตอ

การสรางภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนาทีมงาน รวมทั้งศึกษาการสรางทีมในรูปแบบตาง  ๆ 

กรณี ศึกษาเร่ืองการสรางทีมงานทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวในองคการ 

 

 



 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา           หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

HRDM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย                     2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Human Resource Management 

  การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย การศึกษาแนวโนม 

สภาพการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการใชกรณีศึกษา 

สถานการณจําลอง การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การ

ใชเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางาน

เปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอม

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

HRDM4802    การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย                             5(225) 

  Field Experience in Human Resource Management 

ฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ในสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ภายใตการควบคุมดูแลของ

อาจารยนิเทศก และผูบริหารสถานประกอบการเปนผูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝก

ประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ 

ทัศนคติและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

 

HRDM4901  สัมมนา ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย              1(0-2-1) 

  Seminar in Human Resource Management 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

             ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

ศึกษาวิเคราะห คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของผูนําและภาวะผูนํา ที่จะมีสวนชวย

ในการเสริมสรางคุณภาพงาน การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะหปญหาและ

วิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ  รวมทั้งอภิปรายปญหาตาง ๆ 

ทางดานการบริหาร การพัฒนาการฝกอบรมบุคลากรในองคการ เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

สําหรับกลุมคนงานที่อยูในระดับตาง ๆ โดยจัดทําโครงการประกอบการศึกษาดวย 

 

HRDM4902  การวจิยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                         3(0-6-3)                     

 Research  in  Human  Resource Management 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : MNGT3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  

ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  เลือกหัวขอที่จะทํา

วิจัยเสนอเคาโครงการวิจัย  ดําเนินการวิจัย  และเสนอผลการวิจัย  


