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หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อสถาบัน
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1. ชื่ อหลักสู ตร

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณทิต
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
: Bachelor of Business Administration
Program in Human Resource Management

: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
: Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
: บธ.บ. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
: B.B.A. (Human Resource Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ าไม่ มีไม่ ต้องระบุ)
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภายในองค์การ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่ อสารและทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 133 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
5.3.1 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.3.2 เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
5.3.3 เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
5.3.4 เป็ นไปตามประกาศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสู ตร สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ.2549 เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4 /2554 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในปี การศึกษา 2556
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8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
3. เจ้าหน้าที่บริ หารเงินเดือน
4. เจ้าหน้าที่สายงานสวัสดิการ
5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
6. หัวหน้าสายงานทะเบียนและบริ การ
7. หัวหน้าสายงานการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
9. ชื่ อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

ลําดับที่

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

1.

อาจารย์

2.

3.

4.

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ชื่ อ-นามสกุล
นางปรางค์มณี
เดชคุม้

นางสาวอรุ ณรัตน์
คล้ายพงษ์*

นางสาวนภสร
เจริ ญโพธิ์
นางศศิกานต์
จรณะกรัณย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเซีย
มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
พบ.ม. การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒน
ทรัพยากรมนุษย์
บริ หารศาสตร์
ค.บ. ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
พบ.ม. การพัฒนาบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
และฝึ กอบรม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วท.บ. วิทยาศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
พบ.ม. การจัดการ
บริ หารศาสตร์
ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
จันทรเกษม
บธ.ม. การจัดการ
ทัว่ ไป
กศ.บ. คหกรรม

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2542
2532
2540
2538
2542
2532
2540
2538

* ประธานหลักสู ตร
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ลําดับ ตําแหน่ งทาง
ที่
วิชาการ
5.

อาจารย์

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวกุลวีณ์
วุฒิกร

คุณวุฒิ
รส.ม.
บธ.ม.
ป.บ.
ศศ.บ.

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัย
ธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
พัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ
วิทยาการจัดการ

ปี ทีส่ ํ าเร็จ
2552
2547
2543
2540

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน (ต้ องระบุที่เปิ ดสอนทุกแห่ ง)
ห้องเรี ยนทฤษฏีและห้องปฏิบตั ิการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพฯ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ พิ จ ารณาในการวางแผนหลัก สู ต รเป็ นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด ทําให้ระบบการปฏิ บตั ิงานภายในองค์การต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในสอดคล้องกับ
สภาพปั จจุบนั และโดยเฉพาะเรื่ องคนต้องเร็ วในการเรี ยนรู้และปรับตัวเพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยชี้ ขาด
ตัดสิ นความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
11.2 สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรม (ที่มี ผ ลทํา ให้ เ กิด ความคิ ด ที่จ ะให้ มี
หลักสู ตร)
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่พิจารณาในการวางหลักสู ตรนั้นได้
คํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่ อสารไร้พรมแดน ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
ข้างหน้า จะมีการเปลี่ ยนแปลงแตกต่างจากในปี ปั จจุบนั ที่เรามองเห็นมากพอสมควร โลกของเราจะมีความ
เจริ ญก้าวหน้ามาก เช่ น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี (ตัวอย่าง-จะมีหุ่นยนต์ขนาดเล็กทํางานแทนมนุ ษย์) การ
พัฒนาด้านไบโอเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาด้านยีนส์ /DNA จะทําให้วงการแพทย์เจริ ญก้าวหน้ามากทําให้
มนุษย์ Generation X อายุจะยืนมากขึ้น ดังนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตจะต้องเตรี ยมความพร้อม
ของตนเองอยูเ่ สมอ จึงจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็ นทักษะที่สาํ คัญอีก
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6 ข้อ คื อ 1. ทักษะด้า นการบริ หารการเปลี่ ย นแปลงในภาวะวิกฤต 2. ทัก ษะด้านการแก้ปั ญหาและการ
ตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ 3. ทักษะด้านการเป็ นโค้ช 4. ทักษะการทํางานเป็ นทีม 5. ทักษะด้านการทํางานอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่ อง 6. ทักษะด้านการบริ หาร KPI และเป้ าหมายในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อม
ทั้งมีความเป็ นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่ช่วยชี้ นาํ
และขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
11.3 สถานการณ์ ด้านความต้ องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่ างประเทศ
จากแนวโน้ ม การเจริ ญ เติ บ โตอย่า งรวดเร็ ว ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ตอ้ งการแรงงานที่ มีศกั ยภาพที่ไ ด้มาตรฐานสากล มีความรู้
ความสามารถที่หลากหลายมากยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะวัยแรงงานซึ่ งเป็ นกําลังหลักในการพัฒนาในด้า นต่างๆ
หลัก สู ตรเห็ นความสํา คัญดัง กล่ า ว จึ ง ปรั บปรุ ง พัฒนาหลัก สู ตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ
11.4 ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและศาสตร์ ต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้เกิดเทคโนโลยี
หรื อ นวัต กรรมต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรต้อ งศึ ก ษาหาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ส ามารถนํา เทคโนโลยีห รื อ
นวัตกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หลักสู ตรเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงปรับปรุ ง พัฒนา
หลักสู ตรให้สามารถตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีได้
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลัก สู ต รได้ม าตรฐานและทัน กับ สถานการณ์ ต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รในเชิ ง รุ ก ที่ มี
ศักยภาพและสามารถปรั บเปลี่ ยนได้ตามวิวฒั นาการของธุ รกิ จและเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการรองรับการ
แข่งขันทางด้านธุ รกิ จทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคลากรในประเทศต้องมีความรู้ ความสามารถที่
พร้อมจะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงมีความเข้าใจในผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจต่อสังคม โดยต้องปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชี พ ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในเรื่ องของการพัฒนาคนและการ
วิจยั และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชีพ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพัฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศกั ยภาพสู่ มาตรฐานสากล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. บริ การทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริ มสร้าง ทํานุบาํ รุ ง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
6. ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดําริ
7. สร้างโอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
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การพัฒนาหลักสู ตรเน้นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ บูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม สร้างเอกลักษณ์ของบัณฑิต ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กลุ่ม
วิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลานามัย
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาบริ หารธุ รกิจ และกลุ่มวิชาภาษา
13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยเฉพาะ / ภาค
วิชา / สาขา วิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
วิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชามีคณะกรรมการ อาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตร ตลอดจนมีอาจารย์ผูป้ ระสานงาน
รายวิชาของสาขา ประสานงานกับอาจารย์ผแู ้ ทนจากภาควิชาอื่น ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน/นอกคณะ ในการ
กํากับดูแลด้านเนื้ อหาสาระ การจัดตารางการเรี ยนการสอน การประเมินผล ฯให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่ ง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกสาขามีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ตรงกับความจําเป็ นของหลักสู ตรอื่น ๆ
ส่ วนการคิดภาระงานให้แก่หลักสู ตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการความรู ้ เชิดชูคุณธรรม ผูน้ าํ ชุมชนพัฒนา ก้าวหน้าสู่ สากล
1.2 วัต ถุ ป ระสงค์ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี
วัตถุประสงค์ สําคัญเพือ่ ให้ บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่อตนเอง วิชาชี พ และการพัฒนาสังคมทุก
ระดับให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2. สามารถแก้ปัญหา รู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูน้ าํ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาสู่ การสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยง่ั ยืนตามแนวพระราชดําริ
3. สนับสนุ นและสร้ างสรรค์ความเข้มแข็ง ในการผลิ ตและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4. พัฒนาและบริ หารงานภายในหลักสู ตร เน้นทั้งด้านวิชาการ ห้องสมุดและเทคโนโลยีที่พร้อม
สําหรับค้นคว้าข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐานเกิ ดความพึงพอใจร่ วมกันทั้งนักศึกษา
อาจารย์ และผูป้ ระกอบการ
5. สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือกับหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกเพื่อสนับ สนุ น
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นต้นแบบที่ดี
6. มีแผนงาน กิ จกรรม โครงการและการพัฒนาส่ งเสริ มสนับสนุ น เผยแพร่ การวิจยั และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รสาขาการ - พัฒ นาหลัก สู ต รโดยมี พ้ื น ฐาน - เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี จากเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. TQF - รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
มาตรฐานไม่ ต่ ํ า กว่ า ที่ สกอ. และหลักสู ตรในระดับสากล
กําหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(TQF)
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
-ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุ รกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
-พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู ้ท้งั ทางทฤษฎี และการ
ปฏิบตั ิไปทํางานได้จริ ง

กลยุทธ์
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
-รายงานประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บณั ฑิตของประกอบการ
-ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะความรู ้
ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ - แผนงาน โครงการ กิจกรรมการบริ การ
เรี ยนการสอนให้ทาํ งานบริ การ วิชาการต่างๆ ต่อนักศึกษา อาจารย์และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยในหลักสู ตร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- อาจารย์ผสู้ อนต้องจบ
การศึกษาตรงกับเกณฑ์ที่ สกอ.
กําหนด

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรี ยนที่ 2 พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
-
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ความรู ้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ่า
2.3.2 ความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่เพียงพอที่เรี ยนในสาขาวิชาชีพ
2.3.3 การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษากับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้น
นักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
2.4.1 นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ให้ลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อม
2.4.2 จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาที่มีความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ต่าํ
2.4.3 จัดปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ระดับชั้ นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาทีค่ าดว่ าจะสํ าเร็จ
การศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2554
80

80
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
64

2558
80
80
80
80
320
64
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรั บ
รายการ

(หน่ วย : บาท)

ปี งบประมาณ
2554
2555
2556
2557
456,000 912,000 1,368,000 1,824,000
240,000 480,000 720,000 960,000
696,000 1,392,000 2,088,000 2,784,000

ค่าบํารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่ าใช้ จ่ายของนักศึกษาต่ อภาคเรียนต่ อคน

8,700

8,700

8,700

8,700

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
รายการ
ก. งบดําเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินการ
(ไม่รวม 3 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม(ก)
ข. งบลงทุนค่ าครุภัณฑ์
รวม(ข)
รวม(ก)+(ข )
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2558
1,824,000
960,000
2,784,000
8,700

(หน่ วย : บาท)

2554

ปี งบประมาณ
2556
2557

2555

960,360 1,037,189 1,120,165
328,100 344,510 361,740

2558

1,209,779
379,830

1,306,562
398,830

-

-

-

1,288,460 1,381,699 1,481,905
1,288,460 1,380,699 1,481,905
80
160
240
16,105.75 8,629.37 6,174.60

1,589,609
1,589,609
320
4,967.53

1,705,392
1,705,392
320
4,967.53

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรี ยนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3 . หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 133 หน่ วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบกาณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษาไม่ น้อยกว่ า
เลือกเรียนจากข้ อ 2.3.1 หรือ ข้ อ 2.3.2
2.3.1 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้ างหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เลือกเรียน
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและคณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Thinking and Mathematics in Daily Life
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

30 หน่ วยกิต
97 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต
7 หน่ วยกิต
8 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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1.2 กลุ่มภาษา
วิชาบังคับ
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
GETH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
วิชาเลือก
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Chinese for Communication
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารขั้นสู ง
English for Advanced Communication
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน
English for Career Application
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic French for Communication
GEJP1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Japanese for Communication
GEKM1101 ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Khmer for Communication
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Korean for Communication
GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสาร
Basic Vietnamese for Communication
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
วิชาบังคับ
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information for Learning

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

7 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
1(1-0-2)
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วิชาเลือก
GEHS1101 สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุ ขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริ ยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
1.4 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
วิชาบังคับ
GESO1001 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
วิชาเลือก
GESO1101 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1102 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1103 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life
GESO1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้
Sufficiency Economy and Application
GESO1105 ธุรกิจสําหรับชีวิตประจําวัน
Business for Daily Life
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
GEPA1001 การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
Exercises for Health
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Principles of Accounting
ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
APST2105 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business English 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business English 2
ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
Microeconomics 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
Macroeconomics 1
ECON 3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Quantitative Analysis in Business
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
Business Taxation
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ
Business Laws
MKRT1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
MNGT1102 การจัดองค์การและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
Organization Management and Business Ethics
MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

97 หน่ วยกิต
45 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Production and Operation Management
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
HRDM2101 นโยบายและแผนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
Human Resource Management Planning and Policy
HRDM2102 การวิเคราะห์งาน
Job Analysis
HRDM2103 การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
Employee Recruitment and Selection
HRDM2104 การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
Personnal Development and Training
HRDM3101 การบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
Compensation and Benefit Management
HRDM3102 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Performance Appraisal
HRDM3103 ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์
Safety and Labor Relations
HRDM3901 วิธีวจิ ยั วิทยาทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Research Methodology in Human Resource Management
HRDM4103 นวัตกรรมและเครื่ องมือทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Innovation and Tool for Human Resource Management
HRDM4902 การวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Research Studies in Human Resource Management
2.2.2 วิชาเอกเลือก
BCOM4204 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information Systems
HRDM3203 การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์การ
Human Relationship and Team Building in Organization
HRDM3204 จิตวิทยาองค์การและการบริ หารความขัดแย้ง
Organizational Psychology and Conflict Management
HRDM3205 ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
Leadership and Personality Development
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

15 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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HRDM4201 การบริ หารโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Training and Human Resource Development
HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Thai Wisdom for Human Resource Development
HRDM4901 สัมมนาทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษาเลือกเรียนไม่ น้อยกว่า 7 หน่ วยกิต
HRDM4801 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2 (90)
Preparation for Occupational Practicum in Human Resource Management
HRDM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5(350)
Occupational Practicum in Human Resource Management
หรือ
HRDM4803 การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management
HRDM4804 สหกิจศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
6(540)
Co-operative Education in Human Resource Management
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่
เคยเรี ยนมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตร
ของสาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา
GESC 1101
GESO 1101
GEHS 1102
GEPA 1001

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

BENG 1701
ECON 1101
MKRT 1101
MNGT 1102

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
หรื อสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร
พลวัตสังคมไทย
การพัฒนาตนเพื่อความสุ ข
ของชีวติ
การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
หลักการตลาด
การจัดองค์การและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

-

22
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้ นปี ที่ 1
รหัสวิชา
GETH 1001
GEHS 1001
GEHS 1103
GESO 1104

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ
หรื อสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ACCT 1101
ECON 1102
BENG 1702
HRDM 1101

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
จริ ยธรรมทางสั ง คมและการใช้
เหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ใช้

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

หลักการบัญชีเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GESC 1104
GEEN 1001
GEPA 1002

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
หรื อสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

APST 2105
FINB 1101
LAWS 2501
HRDM2101
HRDM2102

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
กีฬาประเภทบุคคล

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

สถิติธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
กฎหมายธุ รกิจ
นโยบายและแผนการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(3-0-6)

3(3-0-6)
-
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 2
รหัสวิชา
GEEN 1102

วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับการสมัครงาน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

FINB 2201
ECON 3305
HRDM 2103
HRDM2104

การภาษีอากรธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การพัฒนาบุคคลและการ
ฝึ กอบรม
การบริ หารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

HRDM 3101
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา
HRDM 4201
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
-

การบริ หารโครงการฝึ กอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
21

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

22
ชั้ นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต

ACCT 3201
HRDM 3102

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

HRDM3203

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
การสร้ างมนุ ษ ยสัมพันธ์
และทีมงานในองค์การ
จิตวิทยาองค์การและการ
บริ หารความขัดแย้ง
ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ

HRDM 3204
HRDM 3205
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-
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ชั้นปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

MNGT 3105

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

HRDM 3103

รหัสวิชา

วิชา

หน่ วยกิต
-

การจัดการการผลิตและ
ดําเนินงาน
ความปลอดภัยและแรงงาน
สัมพันธ์
วิธีวจิ ยั วิทยาทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

HRDM 4206

ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย กั บ ก า ร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

BCOM 4204

ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5)

HRDM 3901
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

ชั้ นปี ที่ 4
รหัสวิชา

HRDM4103
HRDM 4902

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา

HRDM4901
HRDM4801
หรื อ
HRDM 4803

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่ วยกิต
-

นวัตกรรมและเครื่ องมือทางการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวิจยั ทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

สัมมนาทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
หรื อ
การเตรี ยมสหกิจศึกษาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์

3(0-6-3)

3(2-2-5)
2(90)
2(90)
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ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและ
และฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพหรื อสหกิจ
ศึกษา

รหัสวิชา

HRDM4802
หรื อ
HRDM 4804

3. หมวดเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
หรื อ
สหกิจศึกษาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

หน่ วยกิต
5 (350)
6(540)
5-6
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ACCT1103

หลักการบัญชี เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุ ป ระสงค์ข องการบัญชี ประโยชน์ข องข้อมูล ทางการบัญ ชี
หลัก การและวิธี ก ารบัน ทึก บัญ ชี ต ามหลัก การบัญ ชี คู่ การทํา บัญ ชี ต ามวงจร
บัญ ชี การจัดทํารายงานการเงิ นของกิ จการขายสิ นค้า ผลิ ตสิ นค้าและให้บริ การ การนํา
ข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ในการจัดการและการบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACCT3201

การบัญชี เพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
การพัฒนาและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใช้ในการวางแผน การ
ควบคุ มและการตัดสิ นใจ โดยศึกษาเกี่ ยวกับการบัญชี ตน้ ทุนรวมและการบัญชี ตน้ ทุนผัน
แปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ ต้นทุน กําไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนภาษีและ
ข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและ
งบกระแสเงินสด

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ สถิ ติ ตัว แปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ า จะเป็ น
ของตัวแปรสุ่ ม ประชากร และการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์
อย่างง่าย อนุกรมเวลา และเลขดัชนี และการประยุกต์ใช้ทางธุ รกิจ

BCOM4204

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management Information Systems
ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดเก็บข้อมูลที่
จําเป็ นในการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิธีจดั เก็บ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรี ยกใช้
ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือต่างๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศ
เกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ในการวางแผน และตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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BENG 1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ความรู ้พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิจ ซึ่ งเน้นที่การสื่ อสารภายในสํานักงาน คําจํากัดความ
ทางด้านธุ รกิจ และสํานวนต่าง ๆ ซึ่ งมีความหลากหลายจะถูกนํามาใช้โดยผ่านหัวข้อเรื่ องที่
เกี่ ยวข้อง เช่ น การจัดการภายในสํานักงาน พนักงานและหน้าที่ การโทรศัพท์ การจัดการ
และการนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การตอบรับจดหมายธุ รกิจ (บันทึกสั้น , จดหมาย
ธุ รกิจ , ประกาศย่อย และประกาศทัว่ ไป) จดหมายสอบถาม ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้ อ
ตลอดจนการสมัครงาน
BENG 1702

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาบังคับก่ อน : BENG 1701 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาโลกธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นการค้าภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การนําเข้า-ส่ งออก การขนส่ ง ธุ รกรรมทาง
ธนาคาร การติ ดต่อธุ รกิ จทางโรงแรม ระเบี ย บวาระการประชุ ม และบันทึ ก การประชุ ม
รายงานบริ ษทั การโฆษณาสิ นค้า ธุ รกิจในโลกอินเทอร์ เน็ต จดหมายร้องเรี ยน และ
ประนีประนอม เป็ นต้น

ECON1101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรม
ของผูผ้ ลิ ต อุ ป สงค์ อุ ป ทาน ทฤษฎี ก ารผลิ ต ต้น ทุ น การกํา หนดราคาในตลาด
ประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ป ค่าเช่ า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย
และกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิ ธี ก ารศึ ก ษา เศรษฐศาสตร์ เป้ าหมายและปั ญ หาในทาง
เศรษฐศาสตร์ มหภาคศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนด
รายได้ป ระชาชาติ และดุ ล ยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่ น พฤติก รรมส่ วนรวมของการ
บริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงิ นเฟ้ อ เงิ นฝื ด
นโยบายการเงิน และการคลัง ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิ จ การค้าระหว่าง
ประเทศ และการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ตลอดจนการประยุ ก ต์เ ศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ECON3305 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับก่ อน : APST 2105 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ งปริ มาณ
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ าจะเป็ นแผนภูมิเพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees)
ตัวแบบเชิ งสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส้นตรง (Linear Programming )
เทคนิ คการประเมินผลและตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบมาร์ กอฟ ( Markov
Model) ทฤษฏีเกมส์ แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ์
FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1101 การบัญชี ข้ ันต้ น 1 หรือ
ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริ หารทางการเงิน การวิเคราะห์และวางแผนทางการ
เงิน การบริ หารเงินทุนหมุนเวียน การบริ หารเงินสด ลูกหนี้ และสิ นค้า การศึกษาค่าของเงิ น
ตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จาก
ตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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FINB 2201

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับก่ อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ความรู้ เกี่ ยวกับ การภาษีอากรธุ รกิ จประเภทต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคล และธุ รกิ จ
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

GECN1101 ภาษาจีนเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Chinese for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน การแนะนําตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
คํา อํา ลา ถามและให้ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วัน เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ าอากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวติ ประจําวัน
GEEN1001

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟั ง พูด อ่ า น และเขีย น เน้นการฟั ง การพูด เพื่ อการ
สื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ ให้มีทกั ษะในการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน
สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน และข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่ อสาร

GEEN1101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารขั้นสู ง
3(3-0-6)
English for Advanced Communication
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในระดับสู ง การสื่ อสาร
โดยใช้ศพั ท์และรู ปแบบของประโยคที่ซบั ซ้อน การสนทนา อภิปรายโต้ตอบ การนําเสนอ
การอ่านข้อความที่ซบั ซ้อน บทความเชิงวิชาการ และตําราจากสื่ อต่างๆ การเขียนประโยค
ระดับซับซ้อน เขียนข้อความตั้งแต่สองย่อหน้า และเขียนสรุ ปสาระสําคัญของบทความทาง
วิชาการ
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GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพร้ อมสํ าหรั บการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Career Application
ทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสมัค รงาน การอ่ า นเอกสาร
ประชาสั ม พันธ์ การรั บ สมัค รงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง
พัฒนาทักษะการพูดเพื่อการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic French for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาฝรั่ง เศสเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขีย น ในหัวข้อที่ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถาม
และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
1(1-0-2)
Information for Learning
ความหมาย ความสํ า คัญ ของสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศในการศึ ก ษา
ค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษา และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ วิธีการสื บค้นฐานข้อมูลต่าง
ๆ การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึ ก ษาค้นคว้า ด้วยตนเอง และวิธี ก ารนํา เสนอผล
การศึกษา ค้นคว้าตามรู ปแบบมาตรฐาน
GEHS1101 สุ นทรียภาพของชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ท างดนตรี
นาฏศิลป์ และศิลปะทั้งไทย และสากลให้เกิดความซาบซึ้ ง และเห็นคุณค่าของศาสตร์ ทาง
ความงาม สามารถวิเคราะห์ คุ ณค่าทางสุ นทรี ยศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้ เชิ ง
คุ ณค่า อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิ ย ม สามารถดํา รงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
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GEHS1102 การพัฒนาตนเพือ่ ความสุ ขของชีวติ
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ก ับ การพัฒ นาตน องค์ป ระกอบของพฤติ ก รรมพื้ น ฐานทาง
สรี รวิทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และ
การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
การเสริ มสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ใ นการทํา งาน สุ ข ภาพจิ ต และการจัด การ
ความเครี ยด การสร้างเสริ มชีวติ ให้มีความสุ ข
GEHS1103 จริยธรรมทางสั งคมและการใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพื้นฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
การมี วินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปั ญญาตามหลัก ศาสนธรรม การใช้เหตุ ผลอย่า ง
สร้างสรรค์ เพื่อการดํารงชีวติ ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม
GEJP1101 ภาษาญีป่ ุ่ นเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Japanese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKM1101 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Khmer for Communication
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาเขมรเบื้ องต้น ด้า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหัว ข้อ ที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
GEKR1101 ภาษาเกาหลีเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Korean for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ กล่าวขอโทษ กล่าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEPA1001 การออกกําลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Exercises for Health
หลัก การออกกํา ลัง กายเพื่อสุ ข ภาพ การออกกํา ลัง กายเพื่อสุ ข ภาพ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
ตลอดจนสามารถนําการออกกําลังกายไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
GEPA1002 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
ทักษะการเล่นกีฬา และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจ และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อการพัฒนา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจให้สามารถ นําเอาการเล่น
กีฬาเป็ นทักษะทางสังคม และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล
ข้อมูล การใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปการบริ การต่าง ๆ ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต เพื่อการศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน
และประยุกต์ใช้งานในชีวติ ประจําวัน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเคารพในสิ ทธิ ทางประมวล
ข้อมูล การใช้งานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็ จรู ปการบริ การต่าง ๆ
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Sciences for Life
กระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ ชี วิต
ความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับอาหาร การออกกําลังกาย ยาและสมุนไพร การใช้สารเคมีใน
ชี วิตประจําวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความสําคัญของพลังงานต่อโลกและชี วิต ความ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันสารเสพติด
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GESC1103 พืชพรรณเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชี วิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ มการอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพชี วภาพ
และการดํา รงชี ว ิต ของมนุ ษ ย์ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด การฟื้ นฟูส่ ง เสริ ม บํา รุ ง รัก ษา
คุ ม้ ครอง ทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
GESC1105 ชี วติ กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและ การพัฒนาเทคโนโลยีในปั จจุบนั และอนาคต บทบาทและผล
กระทบของเทคโนโลยีต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เทคโนโลยีด้า นเทคโนโลยีชี ว ภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
GESC1106

การคิดและคณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Thinking and Mathematics in Daily Life
การคิ ดและกระบวนการคิ ดของมนุ ษ ย์ รู ป แบบการคิ ด กระบวนการคิ ดทาง
คณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุ ผล การแปลความหมายและการสื่ อสารทางคณิ ตศาสตร์ การ
เปรี ยบเทียบหน่วยวัด อัตราการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน ดอกเบี้ย ภาษี การประยุกต์คณิ ตศาสตร์
และสถิติเพื่อการตัดสิ นใจ การคาดการณ์ และการแก้ไขปั ญหาในชีวติ ประจําวัน
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GESO1001 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็ นมาและวิ ว ัฒ นาการของสั ง คมไทย ในด้ า นการเมื อ งการปกครอง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒนธรรม ศึก ษาเหตุ ก ารณ์ และบุค คลสําคัญที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ลักษณะพิเศษของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการ
ดําเนินชีวติ ในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาและส่ งเสริ มคุณค่าความเป็ นไทย
GESO1101 พลวัตสั งคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวฒั นาการของมนุ ษย์และสังคม อารยะธรรมระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบเมือง การปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตยเน้นหลัก
สิ ทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมื อง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลง ต่างๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จกั เข้าใจ และ
สามารถดํารงชี วิต ได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปั จจุบนั และอนาคตได้อย่างมี
สํานึ ก และความรับผิดชอบต่อความเป็ นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและ
ระดับโลกต่อไป
GESO1102 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและปัญหาสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพื่อสร้างจิตสํานึ กสาธารณะในการอนุรักษ์ การจัดการและการพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของชุมชนและสังคม
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GESO1103 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
กฎหมายสํ า คัญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ที่ พึ ง ทราบ ทั้ง ใน
ระดับตนเอง ครอบครัว ชุ มชน และประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
สารบัญญัติและวิธีสารบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชี วิตประจําวัน เห็นความสําคัญของ
กฎหมายในฐานะที่เป็ นกติกาของสังคม และปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในฐานะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
GESO1104

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ ใช้
3(3-0-6)
Sufficiency Economy and Application
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่ การวิเคราะห์
วิวฒั นาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิ พลของ
วัฒนธรรมและสถาบันที่ มี ต่ อระบบสั ง คมและเศรษฐกิ จ ศึ ก ษาปรั ช ญาแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียง และวิธีการนําไปประยุกต์ใช้กบั เศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่
ยัง่ ยื น และมี ภู มิ คุ้ม กัน นอกจากนี้ การศึ ก ษายัง ครอบคลุ ม ถึ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์
กรณี ศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ที่มีการนําแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไป
ใช้กบั เหตุการณ์จริ ง

GESO1105 ธุรกิจสํ าหรับชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Business for Daily Life
ลักษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุ รกิ จประเภทต่างๆ และองค์ประกอบที่ใช้ใน
การประกอบธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารบุคคล การ
บริ หารสํานักงาน การบริ หารการผลิต ซึ่ งครอบคลุ มถึงเอกสารธุ รกิ จประเภทต่างๆ แนว
ทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิ นธุ รกิจ
จรรยาบรรณนักธุ รกิจ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวติ
GETH1001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจําวัน
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
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GEVN1101 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ นเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Basic Vietnamese for Communication
ทักษะพื้นฐานภาษาเวียดนามเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชี วิตประจําวัน การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุ ณ กล่าวขอโทษ กล่ าวคําอําลา ถามและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดินฟ้ าอากาศ และกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน
HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ขอบข่าย หน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ และขั้น ตอนในการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นโยบายและแผนการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การบริ หาร
ค่าตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM2101

นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Planning and Policy
แนวคิ ด หลัก การ กระบวนการในการวิ เ คราะห์ น โยบายและแผนการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการเสริ มสร้างขวัญกําลังใจ วิเคราะห์องค์ประกอบ ปั จจัยต่างๆที่
ควรคํานึ งถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับนโยบาย
สภาพการณ์ ข ององค์ก ารและลัก ษณะของแผนการพัฒ นาแต่ ล ะรู ป แบบ เช่ น แผนการ
ฝึ กอบรม แผนการสรรหาและคัด เลื อ ก แผนการปรั บ ตํา แหน่ ง งาน แผนพัฒ นาอาชี พ
แผนการบริ หารความเสี่ ยงในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น

HRDM2102

การวิเคราะห์ งาน
3(3-0-6)
Job Analysis
หลักการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์การ งาน และการวิเคราะห์งาน เกี่ยวกับ
การจัดแบ่งโครงสร้าง ตําแหน่ง หน้าที่งาน การวิเคราะห์สภาพปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
ลักษณะงานที่ แตกต่า งกันทั้ง ปั จจัยภายในและภายนอก ตลอดจนกํา หนดสมรรถนะ ขี ด
ความสามารถ คุ ณ ลัก ษณะของบุ คคลที่เหมาะสมกับ งาน การจํา แนกตํา แหน่ ง งาน การ
ออกแบบงาน การเพิ่มคุณค่าและขยายขอบเขตงาน การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพ
งาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั ิงาน
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HRDM2103

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3(3-0-6)
Employee Recruitment and Selection
แนวคิ ดทฤษฎี ขั้นตอนและกระบวนการที่ เกี่ ย วข้องกับ การสรรหาและคัดเลื อ ก
พนักงาน วิเคราะห์นโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การ
พยากรณ์ความต้องการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์ บุคคลเข้า
ทํางาน หลักพฤติ กรรมศาสตร์ ที่ใช้ในการคัดเลื อกบุคคลเข้าทํางาน การทดลองปฏิบตั ิงาน
การบรรจุพนักงาน การปฐมนิ เทศ การสอนแนะนํางาน และกฎหมายที่เกี่ ยวกับการสรรหา
และการบรรจุพนักงาน

HRDM2104

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
3(3-0-6)
Personnal Development and Training
แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาบุ คคลและฝึ กอบรม บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยเฉพาะ
ด้านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคคล การหาความจําเป็ นในการฝึ กอบรม การสร้างหลักสู ตร
และการวางแผนการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ศึกษาปั ญหาและอุปสรรค
การกําหนดวัตถุ ประสงค์ในการฝึ กอบรม การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรม เทคนิ คและวิธีการ
พัฒนาบุคคลแบบต่าง ๆ การบริ หารจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งการประเมินผลการฝึ กอบรม
และการพัฒนาบุคลากรอย่างครบวงจร

HRDM3101

การบริ หารค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกือ้ กูล
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Management
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
วิเคราะห์หลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การกําหนดนโยบายโครงสร้าง
เงิ นเดื อนวิธีการและหลักการจ่ายค่า ตอบแทนและผลประโยชน์เกื้ อกูล ให้กบั พนักงาน
ประเภทต่างๆในทัศนะของนักบริ หาร การวิเคราะห์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้ อกูล
ในองค์การทางธุ รกิ จและองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เกิดความพึงพอใจร่ วมกัน
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HRDM3102

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Appraisal
แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน วิ ธี ก าร
ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน การกํา หนดมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ง าน การจัดทํา
เครื่ องมือเพื่อใช้สาํ หรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนํา
ผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การวางแผนกําลังคนการ
จ่ายค่าตอบแทน การฝึ กอบรมการกําหนดตําแหน่ งที่เหมาะสมให้กบั พนักงาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์การ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

HRDM3103

ความปลอดภัยและแรงงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
Safety and Labor Relations
เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อม สาเหตุ การป้ องกันโรคจากการประกอบอาชี พ ความ
ปลอดภัยจากการทํางาน กระบวนการ ขั้นตอน การบริ หารความปลอดภัย อาชีว อนามัย
รวมถึ ง การศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งลู ก จ้า งกับ นายจ้า ง ทฤษฎี ก ระบวนการแรงงาน
ประวัติ วิวฒั นาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปั ญหาแรงงานสัมพันธ์
กระบวนการเจรจาต่ อรอง การนัด หยุด งาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวัส ดิ ก าร
เทคนิ คการให้คาํ ปรึ กษา การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานที่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัย
และแรงงานสัมพันธ์

HRDM 3203 การสร้ างมนุษย์ สัมพันธ์ และทีมงานในองค์ กร
3(3-0-6)
Human Relationship and Team Building in Organization
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการทํางานเป็ นทีม
โดยเน้นการฝึ กทักษะในการจัดกิจกรรมการสร้างทีมที่มีประสิ ทธิ ภาพวิเคราะห์ขอบเขตและ
ปั จจัยพื้นฐานของการมีมนุษย์สัมพันธ์ท้งั ตัวบุคคลและองค์กรเพื่อนําไปสู่ การปรับพฤติกรรม
ตนเอง และก่ อให้เกิดมุมมองแนวคิดเชิ งสร้างสรรค์รู้จกั และเข้าใจพฤติกรรม ของผูอ้ ื่นที่
แตกต่าง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างภาวะผูน้ าํ ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน เพื่อนําไปสู่
การสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิ คการสื่ อสาร การประสานงาน รวมถึ ง
การวิเคราะห์กรณี ศึกษาทั้งที่ประสบความสําเร็ จและล้มเหลวในองค์กร
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HRDM3204

จิตวิทยาองค์ การ และการบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Organizational Psychology and Conflict Management
ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาองค์การ วิวฒั นาการ
ของจิตวิทยาองค์การ ค่านิ ยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันต่อองค์การ การเรี ยนรู้ การ
รั บ รู ้ การเสริ ม แรง และ ความหมายความสํา คัญ ความขัด แย้ง ตัว แบบของความขัด แย้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งและประสิ ทธิ ผลขององค์กร กลยุทธ์การจัดการกับความ
ขัดแย้ง ความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่ ส อดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั

HRDM3205

ภาวะผู้นํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Leadership and Personality Development
ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ วิเคราะห์ บทบาทผูน้ าํ ในสถานการณ์ ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการนําเสนอและการ
เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม มารยาททางสังคม การมีวินัยในตนเอง รู้ จกั กาลเทศะ การพัฒนา
บุคลิกภาพทางด้านร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ การฝึ กปฏิบตั ิและรู ้จกั วิเคราะห์ ประเมินตนเอง
ให้สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความสุ ข

HRDM3901

วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Research Methodology in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน :APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจยั ทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ จรรยาบรรณของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ขั้นตอนการวิจยั การเลือกปั ญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการ
วิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการ
วิจยั เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่างๆ ฝึ ก
ปฏิบตั ิในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการเตรี ยมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ฝึ กปฏิบตั ิการเขียน
เค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั
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HRDM4103

นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Innovation and Tool for Human Resource Management
นวัตกรรม และเครื่ องมือทางการบริ หารงานสมัยใหม่ เพื่อช่ วยให้กระบวนการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ประกอบด้วย เทคนิ ค /
เครื่ องมื อ ทางการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมัย และจํา เป็ นต่ อ
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

HRDM4201

การบริ หารโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Training and Human Resource Development
ปั จจัยนําเข้าที่องค์การจัดให้กบั พนักงานเพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เพื่อให้พนักงานสามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางาน การเลื่อนตําแหน่ง และการบริ หารงาน
ในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนและบริ หารโครงการฝึ กอบรม และพัฒนาพนักงานใน
องค์การ โดยจัดฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เลือกใช้เทคนิคการพัฒนาพนักงาน
ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการประเมินผลโครงการฝึ กอบรม

HRDM4206

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Human Resource Development
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลักการสําคัญของภูมิปัญญาไทยกับการ
พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ตลอดจนวิเ คราะห์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยในรู ป แบบ ลัก ษณะต่ า ง ๆ
ประกอบด้ ว ยวรรณกรรม สุ ภาษิ ต คํ า พั ง เพย วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วิ ถี ป ระชา การปฏิ บ ัติ ข องปราชญ์ช าวบ้า น ที่ มี ส่ ว นสั ม พัน ธ์
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ

HRDM4801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Occopation Practicum in Human Resource Development
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาแนวโน้ม
สภาพการเปลี่ ยนแปลงในหน่วยงานทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยการใช้กรณี ศึกษา
สถานการณ์ จาํ ลอง การเตรี ยมความพร้ อมเกี่ ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์
การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุค ลิ ก ภาพ และการปรั บตัวเข้า กับ สภาพแวดล้อม สามารถ
ทํางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชี พ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
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HRDM4802 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5(350)
Occupational Practicum in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : HRDM 4801 การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พด้า นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์. ในสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในหรื อต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่า 350 ชัว่ โมง ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์นิเทศก์ และผูบ้ ริ หารสถานประกอบการเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา ซึ่ งอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ท้งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์ และทําโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ
เจตคติ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับสหกิ จศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิ คในการสมัครงาน
อาชี พ เช่น การเลื อกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์
งานอาชีพ ความรู ้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นสําหรับการไปปฎิบตั ิงานในสถานประกอบการ ระบบการ
บริ หารงานคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรื อผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิ กภาพเพื่อสังคม การทํางาน การเตรี ยมความพร้อมสู่
ความสําเร็ จ

HRDM4804

สหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
6(540)
Co-operative Education in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : HRDM4803การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กงานวิชาชี พที่เน้นการปฏิบตั ิในสถานประกอบการ โดยความร่ วมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่ วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถาน
ประกอบ เพื่อเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ปฏิ บตั ิงานจริ ง คุ ณสมบัติของบัณฑิ ตตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่ งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทุก ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง มี
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานไม่ต่าํ กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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HRDM4901

สั มมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : วิชาเอกของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ น้อยกว่า 18 หน่ วยกิต
แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการ วิธี ก าร องค์ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดการ
สัมมนา วิเคราะห์ขอ้ มูล สภาพการณ์ แนวคิดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในยุคปั จจุบนั นําไปสู่ การสัมมนา อภิปราย วิเคราะห์กรณี ศึกษา บูรณาการสร้างองค์
ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้ดียงิ่ ขึ้น

HRDM4902

การวิจัยทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3)
Research Studies in Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : HRDM3901 วิธีวจิ ัยวิทยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เลือกหัวข้อที่จะทําวิจยั
เสนอเค้าโครงการวิจยั ดําเนินการวิจยั นําเสนอและเผยแพร่ ผลการวิจยั

LAWS2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิ ติกรรมและ สัญญา ใน
ส่ วนที่เป็ นพื้นฐานธุ รกิจและเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้ อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ จ้าง
แรงงาน จ้างทําของ ยืม ฝากทรัพย์ คํ้าประกัน จํานอง จํานํา หุ ้นส่ วน บริ ษทั ประกันภัย ตัว๋
เงินและกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาเบื้องต้น

MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุ รกิจอย่าง
หนึ่ ง โดยกล่ าวถึ งแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรื อปรัชญาทางการตลาด ส่ วนประสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเป้ าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ส่ วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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MNGT1102

การจัดองค์ การและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
แนวคิดองค์การและการจัดการ วิวฒั นาการทฤษฎีองค์การและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ การสั่งการ และการควบคุม การสร้างจริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยาบรรณทางธุ รกิจ ศึกษา
ความป็ นมาและหลั ก การธรรมาภิ บ าลในองค์ ก ารธุ ร กิ จ การใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริ ยธรรมในการจัดการธุ รกิจ

MNGT3104

การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิดและวิวฒั นาการของการจัดการการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในการ
ผลิต ได้แก่ การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผน
กํา ลัง การผลิ ต กระบวนการผลิ ต การเลื อกทํา เลที่ ต้ งั การจัดลํา ดับ การผลิ ต การควบคุ ม
คุณภาพและปริ มาณ การบํารุ งรักษา การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน และ
การจัดส่ งกําลังบํารุ งในการกระจายสิ นค้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ที่
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
1.

อาจารย์

2.

อาจารย์

3.

อาจารย์

4.

อาจารย์

5.

อาจารย์
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สาขาวิชาและสถาบัน

บธ.ม. การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
กศ.บ. คหกรรม มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
นางสาวอรุ ณรัตน์ พบ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
คล้ายพงษ์
บริ หารศาสตร์
ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
นางสาวนภสร
พบ.ม. การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒน
เจริ ญโพธิ์
บริ หารศาสตร์
วท.บ. วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
นางศศิกานต์
พบ.ม. การจัดการประยุกต์
จรณะกรัณย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวกุลวีณ์
รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิกร
บธ.ม. วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ป.บ. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศศ.บ. การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
นางปรางค์มณี
เดชคุม้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการสอน
ชม.ต่อปี
30

24

30

24

30

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ที่ ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

1.

บธ.ม.

การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
คหกรรม มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การจัดการประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

อาจารย์ นางปรางค์มณี
เดชคุม้

กศ.บ.
2.

อาจารย์ นางสาวอรุ ณรัตน์
คล้ายพงษ์

พบ.ม.

ค.บ.
3.

อาจารย์ นางสาวนภสร
เจริ ญโพธิ์

พบ.ม.

วท.บ.
4.

อาจารย์ นางศศิกานต์
จรณะกรัณย์

พบ.ม.

ศศ.บ.
5.

อาจารย์ นางสาวกุลวีณ์
วุฒิกร

รส.ม.
บธ.ม.
ป.บ.
ศศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาระการ
สอนชม.ต่อปี
30

24

30

24

30

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ที่ ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล

1.

อาจารย์ นายสุ พฒั น์
สังข์สายศิริกุล
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คุณวุฒิ

พบ.ม.
ศศ.บ.

2.

3.

อาจารย์ นายเอกสิ ทธิ์
โตรัตน์
อาจารย์ นางสาวศุภรักษ์
อธิ คมสุ วรรณ

รป.ม.
คบ.
พบ.ม.
ศศ.บ.

4.

อาจารย์ นางสาววริ ศรา
สิ ทธิ โชค

พบ.ม.
ศศ.บ.

5.

อาจารย์ นายวิชา
วัฒนเมธากุล

รส.ม.
ศศ.บ.

6.

อาจารย์ นางสาวชนกานต์ พบ.ม.
สวัสดิฤกษ์
ศศ.บ.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สาขาวิชาและสถาบัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การบริ หารเลขานุการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สุ ขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระการ
สอนชม.ต่อ
ปี
12

12

12

12

12

12
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่ งจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชาเอก
เลือกแต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมีความต้องการให้นกั ศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวัง ในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
1. ทักษะในการปฏิ บตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็ น
ในการเรี ยนรู ้ทฤษฏีมากยิง่ ขึ้น
2. บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางธุ รกิจโดยใช้ความรู้ดา้ นการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรมาใช้ได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5. มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก และสามารถนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงาน
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกําหนดในการทําโครงงานหรื องานวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อเกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดการจัดการ
เพื่อธุ รกิจ หรื อเพื่อทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยต้องมีองค์การธุ รกิจอ้างอิงและคาดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยมีผรู ้ ่ วมโครงงานจํานวน 3-5 คน และมีรายงานนําส่ งตามรู ปแบบที่หลักสู ตรกําหนด หรื อเป็ นงานวิจยั
ที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการธุ รกิจ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงาน/งานวิจยั ที่นกั ศึกษาสนใจ และสามารถอธิ บายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการมาประยุกต์ใน
การทําโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1) สามารถทํางานเป็ นทีม
2) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
3)โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาได้
4)มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการวิจยั
5)สามารถทํางานวิจยั เบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการธุรกิจได้
6)สามารถเขียนผลงานวิจยั เพื่อการสื่ อสารได้
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1)มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการให้นกั ศึกษาเป็ นรายกลุ่ม
2)กําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้
ทันสมัยเสมอ
3)อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล
4)อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
5)จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
6)จัดให้นกั ศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาประจําวิชา
7)จัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานต่ออาจารย์ประจํารายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1)ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน
2)ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน
3)ผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแบบฟอร์ ม
4)ผูส้ อนประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแบบฟอร์ ม
5)ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนประเมินผลการเรี ยนรู้ร่วมกัน
6)การเข้าร่ วมกิจกรรมของผูเ้ รี ยนในการนําเสนอผลงาน
7)ผูป้ ระสานงานรายวิชาประเมินผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจํารายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ 5 ด้ านจากหลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปสู่ รายวิชา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (หมวดวิชาเฉพาะ)
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ/การสื่ อสาร/เอกลักษณ์ไทย ทํานุ
บํารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
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กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกในเรื่ องการแต่งกาย การวางตัว
การเข้าสังคม เทคนิคการสื่ อสารระหว่างผูพ้ ดู กับ
ผูฟ้ ัง การมีมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความเป็ น
ไทย ทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมในทุกรายวิชา
โดยเฉพาะวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ
วิชาภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จดั
ขึ้นให้แก่นกั ศึกษาและในกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศนัก
ศึกษษจะสําเร็ จการศึกษา
- กิจกรรมโครงการต่างๆของสาขาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จดั ขึ้นให้แก่นกั ศึกษาและใน
กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศนักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
ด้านภาวะผูน้ าํ /มีความสมารถด้านการจัดการ/ความ - กําหนดให้ทุกรายวิชาให้นกั ศึกษางานเป็ นกลุ่ม
รับผิดชอบในชิ้นงานที่มอบหมายให้และส่ งงานให้
รับผิดชอบ/ความมีระเบียบวินยั และความตรงต่อ
ครบถ้วนตรงตามเวลา
เวลา/มีความเป็ นนักประชาธิ ปไตย
- ในแต่ละกิจกรรมหมุนเวียนกันเป็ นหัวหน้าในการ
ดําเนินกิจกรรมทุกๆคน มีส่วนร่ วมในการนําเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน เสริ มสร้างให้นกั ศึกษากล้าแสดงความ
คิดเห็น และมีความเป็ นประชาธิ ปไตย
ความอดทน สู ้งาน เสี ยสละ และทํางานเป็ นทีม ริ เริ่ ม - กําหนดให้ทุกรายวิชามีการแบ่งกลุ่มกันทํางาน ร่ วมกัน
สร้างสรรค์เป็ นนักวิจยั
เป็ นทีม ผลักกันเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม และฝึ กฝนให้
นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็น อาทิเช่น การระดม
สมอง การฝึ กให้คิดอย่างสร้างสรรค์ในทุกกิจกรรม
- การฝึ กให้คิดอย่างวิชาการ คิดอย่างมีเหตุผล โดยการทํา
วิจยั โดยเฉพาะรายวิชา - การสร้างทีมงาน
-นวัตกรรมและเครื่ องมือทาง
การบริ หารรัพยากรมนุษย์
-การวิจยั ทางการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

50
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ฝึ กให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมโครงการ
สาขาการบริ หารทรัพยากรมุษย์
จริ ยธรรม/คุณธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ มีสุขภาพ - สอดแทรกเนื้ อหาทุกรายวิชาเกี่ยวกับจริ ยธรรม/
กายและจิตดี สามารถดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมี คุณธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความสุ ข
- กระตุน้ ในการทําความดีแล้วมีการให้รางวัล
โดยเฉพาะในเรื่ องหลักธรรมมาภิบาล/การตอบแทน
ทางสังคม
-โดยสอดแทรกในทุกรายวิชา โดยการแบ่งกลุ่มให้
ด้าน MIND SET
ระดมสมอง/การใช้กรณี ศึกษา
- คิดเชิงสร้างสรรค์
กระตุน้ การคิดเชิงสร้างสรรค์
- คิดเชิงบวก
กระตุน้ การคิดเชิงบวก
- คิดนอกกรอบ
กระตุน้ การคิดนอกกรอบ
- คิดอย่างมีระบบ
กระตุน้ การคิดอย่างเป็ นระบบ
- คิดอย่างมีกระบวนการ
กระตุน้ การคิดอย่างมีกระบวนการ
- คิดเชิงวิเคราะห์และสงเคราะห์
กระตุน้ การคิดเชิงวิเคราะห์
- คิดอย่างบูรณาการ
กระตุน้ การคิดอย่าบูรณาการ
2. การพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ านหมวดวิชาเฉพาะ
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นัก ศึ ก ษาจะต้องมี ก ระบวนการเรี ย นรู้ การสริ ม สร้ า งความรู้ การพัฒ นาและปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม โดยการสอดแทรกในทุกรายวิชาที่ศึกษา มีการปฏิ บตั ิตนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่ งมีสาระสําคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ได้แก่
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อตนเองสังคมเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
4. สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรม
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีคุณสมบัติดา้ นจรรยาบรรณ คุณธรรม ทุกรายวิชา
- ระเบียบวินยั เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบ
- ความรับผิดชอบ โดยการทํางานกลุ่ม
- ความซื่ อสัตย์ โดยการไม่ทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านเพื่อน
- ความอดทน การไม่โกหก และเพียรพยายาม ความตรงต่อเวลา ความอุตสาหะโดย
รับผิดชอบทํางานส่ งตรงต่อเวลา
- ทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวมและมีความเสี ยสละ โดยการร่ วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- การให้รางวัลแก่นกั ศึกษาที่ทาํ ความดี
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
- ประเมินจากการทํางานเป็ นกลุ่ม
- ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยน
- ประเมินจากการทํารายงานเดี่ยว
- ประเมินจากความมีระเบียบวินยั ในชั้นเรี ยน
- ประเมินจากการไม่ทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการส่ งงานตรงเวลา
- ประเมินจากการแต่งกาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู ้เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักทฤษฎี และประยุกต์นาํ ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
ได้จริ งอย่างมืออาชีพ และองค์ความรู ้ตอ้ งทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพปั จจุบนั นอกจากนี้ควร
จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ จริ ง โดยพานักศึกษาไปดูงานนอกสถานที่ เชิ ญวิทยากรหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ประเมินจากผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ปฏิบัติของนักศึกษาในด้ านต่ าง ๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3. ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
4. ประเมินจากแบบธุ รกิจหรื อโครงการที่นาํ เสนอ
5. ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวจิ ารณาญบนพื้นฐานของความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามา
พัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. กรณี ศึกษา
2. การอภิปรายกลุ่ม
3. ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมิ นตามความจริ ง จากผลงานและการปฏิ บ ตั ิ ของนัก ศึ ก ษา เช่ น การประเมิ นจากการ
นํา เสนอผลงานในชั้นเรี ยน
2. การใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีความสุ ข
2. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาท สถานะภาพ
การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทํางานเป็ นทีมได้
2. มีความรับผิดชอบงานที่ใช้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ท้งั เพื่อนร่ วมงานและบุคคลทัว่ ไป
5. มีภาวะผูน้ าํ
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
2. การร่ วมกิจกรรมในโครงการของสาขา HR จัดให้
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2. สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.จัดกิจกรรมการเรี ยนในวิชาต่าง ๆ โดยฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากการปฏิบตั ิจริ งและนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.2 ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
1.3 มีวนิ ยั รู ้หน้าที่ ตรงเวลา รับผิดชอบ รู ้กาลเทศะ
1.4 เสี ยสละ มีน้ าํ ใจ มีจิตสาธารณะ
1.5 กตัญ�ู มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
1.6 สุ ภาพ อ่อนน้อม
1.7 รู ้รักสามัคคี และมีจิตสํานึกประชาธิ ปไตย
1.8 มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ด้ านความรู้
1.1 มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่ รู ้ในสถานการณ์ต่างๆ
1.2 มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
1.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
1.1 สามารถค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ เท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
1.2 สามารถใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปั ญหาและเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์
1.3 สามารถใช้ความรู ้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาใช้ปฏิบตั ิในงานประจําและ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจําได้อย่างเหมาะสม
4. ด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1 มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
1.2 มีภาวะผูน้ าํ ในการทํางานของกลุ่ม
1.3 มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานของกลุ่ม
1.4 มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าํ ใจและเสี ยสละ พร้อมอุทิศตนในการทํางานเพื่อ
ส่ วนรวม
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5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 มีความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
อย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 มีความรู้ และทักษะทางภาษาต่า งประเทศ และสามารถสื่ อสารได้อย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
1.3 มี ความรู ้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู ้ เพื่อนําไป
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
3. ทักษะทาง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
และการใช้ เทคโนโลยี
ปัญญา
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
                    
และการสื่ อสาร
GESC1102 วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ                     
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                     
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเพื่อ                     
ชีวติ
GESC1105 ชีวติ กับเทคโนโลยี                     
GESC1106 การคิดและ
คณิ ตศาสตร์ใน
                    
ชีวติ ประจําวัน
4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


ความรับผิดชอบหลัก



57

ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสั มพันธ์
3. ทักษะทาง
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลและความ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยี
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา ภาษา
GECN1101 ภาษาจีนเบื้องต้น
                    
เพื่อการสื่ อสาร
GEEN1001 ภาษาอังกฤษเพื่อ
                    
การสื่ อสาร
GEEN1101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
                    
การสื่ อสารขั้นสู ง
GEEN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรี ยมความพร้อม                     
สําหรับการสมัครงาน
GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
                    
เพื่อการสื่ อสาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้

2. ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2
GEJP 1101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

เพื่อการสื่ อสาร
GEKM 1101 ภาษาเขมรบื้องต้น

เพื่อการสื่ อสาร
GEKR 1101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

เพื่อการสื่ อสาร
GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร 
GEVN 1101 ภาษาเวียดนามเบื้อง

ต้นเพื่อการสื่ อสาร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา มนุษย์ศาสตร์
GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ 

2.3

5. ทักษะการ
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
3. ทักษะทาง
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่ อสารและ
ปัญญา
รับผิดชอบ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

            



 



  

            



 



  

            



 



  

            



 



  

            



 



  





             

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1.1

1.2

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1

GEHS1101 สุ นทรี ยภาพ
  
ของชีวติ
GEHS1102 การพัฒนาตน
เพื่อความสุ ข   
ของชีวติ
GEHS1103 จริ ยธรรมทาง
สังคมและการ   
ใช้เหตุผล
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์
GESO1001 พลวัต
  
สังคมไทย

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4 5.1

5.2

5.3

        











 





        











 





        











 





        



  

 



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


รายวิชา / ผลการเรียนรู้

GESO1101 พลวัตสังคม
โลก
GESO1102 มนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม
GESO1103 กฎหมายใน
ชี วติ ประจําวัน
GESO1104 เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การประยุกต์ใช้
GESO1105 ธุ รกิจสําหรับ
ชีวติ ประจําวัน

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

         











  







         











  







         











  







         











  







         











  







1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป


รายวิชา / ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3













































4. ทักษะความสั มพันธ์
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2. ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาพลานามัย
GEPA 1001 การออกกําลัง
         
กายเพื่อสุ ขภาพ
GESO1102 กีฬาประเภท
         
บุคคล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

61

62
3.2 ผลการเรียนรู้ ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตราฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาในหมวดวิชา (เฉพาะกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชา
เอกเลือก กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ) มีความหมายดังนี้
3.3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู ้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของความเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
2. มีความขยัน อดทน ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อเอง และ
สังคมเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีม
4. สามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ประสานประโยชน์ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริ ยธรรม
3.3.2 ด้ านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้ อหาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถอธิ บาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อการตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีความรู ้ในหลักการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ในสาขาวิชาของตน
4. สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3.3 ทักษะด้ านปัญญา
1. คิด ค้นหาข้อเท็จจริ ง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
2. สามารถประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเชิงรุ กเชิงรับ อย่างมีวจิ ารณาญบนพื้นฐานของความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
4. สามารถประยุกต์ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ นวัตกรรมหรื อศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนํา
มาพัฒนาทักษะในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3.3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีความสุ ข
2. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบ สามารถปฎิบตั ิตนได้เหมาะสมกับบทบาท สถานะภาพ
การเป็ นผูน้ าํ ผูต้ าม และทีมงานที่ดี
4. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนําเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2.สามารถใช้เทคโนโลยี ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลือกใช้รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาแกน (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลขการสื่ อสารและการ
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3 4 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2
3
ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
                 

ACCT3201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
                 

APST2105 สถิติธุรกิจ
                 

BENG1101 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ1
                 

BENG1102 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
                 

ECON1101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
                 

ECON1102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
                 

ECON3305 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทาง
                 

ธุ รกิจ
FINB1101 การเงินธุ รกิจ
                 

FINB2201 การภาษีอากรธุ รกิจ
                 

HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์                  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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65
ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์
5. ทักษะการเคราะห์ เชิ ง
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
ตัวเลขการสื่ อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2 3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
LAWS2501 กฎหมายธุ รกิจ                   
      
 
MKRT1101 หลักการตลาด          
MNGT3104 การจัดการการ
ผลิต

และดําเนินงาน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
HRDM2101 นโยบายและ
แผนการบริ หาร 
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM2102 การวิเคราะห์

งาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสารและการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1 2 3
4
1
2
3
HRDM2103 การสรรหาและ
                 

คัดเลือกพนักงาน
HRDM2104 การพัฒนาบุคคล
และการ
                 

ฝึ กอบรม
HRDM3101 การบริ หาร
ค่าตอบแทนและผล                  

ประโยชน์เกื้อกูล
HRDM 3102 การประเมิณผล

                 
การปฏิบตั ิงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ เชิ งตัวเลขการสื่ อสาร และ
จริยธรรม
รับผิดชอบ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

HRDM 3103 ความปลอดภัยและ

แรงานสัมพันธ์
HRDM 3901 วิธีวจิ ยั ทางการ
บริ หาร

ทรัพยากรมนุษย์
HRDM 4103 นวัตกรรมและ
เครื่ องมือทางการ

บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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68
ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 1
2
3
4
1
2
3
4
1 2 3 4
1
2
3
HRDM 4902 การวิจยั ทางการ

บริ หาร
                 
ทรัพากรมนุษย์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
BCOM 4204 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หาร
                 

ทรัพยากรมนุษย์
HRDM3203 การสร้างมนุษย์
สัมพันธ์และทีมงาน                  

ในองค์การ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข การสื่ อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
HRDM3204 จิตวิทยาองค์การ
และการบริ หาร
ความขัดแย้ง
HRDM3205 ภาวะผูน้ าํ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
HRDM4201 การบริ หาร
โครงการฝึ กอบรม
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM 4206 ภูมิปัญญาไทยกับ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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1
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ผลการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา มีความหมาย เช่ นเดียวกับวิชาแกน
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ วิชาเอกบังคับ (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะความสั มพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
รายวิชา / ผลการเรี ยนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลขการสื่ อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

1

HRDM 4901 สัมมนาทาง
การบริ หาร
    
ทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษา
HRDM 4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์
    
วิชาชีพทางการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM 4802 การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพการบริ หาร     
ทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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71
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ค่าระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นต้นไปตาม ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมว่าด้วยการจัดการระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 )
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 เปรี ยบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดเพื่อให้ผสู ้ อน
มีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผสู ้ อนมากกว่า 1 คน
2.3 สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในข้อสอบจากผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
2.4 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่ มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรื อรายงานของผูเ้ รี ยน
2.5 จัดทําข้อสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณี ที่มีผสู ้ อนหลายคน
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นต้นไป ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมว่าด้วยการจัดการระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 )

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 จัดหลักสู ตรการอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ ซึ่ งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรื อคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู ้ ีประสบการณ์
1.3 จัดระบบแนะนํา/ระบบพี่เลี้ยง แก่อาจารย์ใหม่
1.4 จัดเตรี ยมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่ องบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสู ตร และ
การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus)
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยน การสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ ในการ
สอนและการวัดและการประเมินผลในรายวิชานั้น
2.1.2 สนับสนุ นให้ผูส้ อนร่ วมสัมมนาเชิ งวิชาการในด้านการเรี ยนการสอน เพื่อแลก เปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นกับผูส้ อนอื่นหรื อผูช้ าํ นาญการ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผสู ้ อนทํางานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2.2.2 พัฒนาให้ผสู ้ อนได้ศึกษาต่อเมื่อทํางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2.2.3 ให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร ปรับปรุ งรายวิชา หรื อพัฒนาหลักสู ตรใหม่
2.2.4 สนับสนุนให้ผสู้ อนได้รับประสบการณ์จริ ง โดยส่ งไปฝึ กงานในสถานปประกอบการ และจัด
สวัสดิการในการฝึ กงานให้ตามสมควร
2.2.5 สนับสนุนให้ผสู้ อนไปให้บริ การทางวิชาการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม
เพื่อให้สามารถนําประสบการณ์มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2.6 เปิ ดโอกาสหรื อจัดงบประมาณให้ผสู้ อนซื้ อตําราเรี ยนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน รวม
ทั้งอํานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์ปฏิบตั ิการให้เพียงพอ
2.2.7 จัดโครงการเยีย่ ม-ศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัล เพื่อธํารงรักษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลักสู ตร
ระบบและกลไกในการบริ หารหลักสู ตรมีดงั นี้
1.1 การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเปิ ดการเรี ยนการสอน : สาขาวิชา/ผูร้ ับผิดชอบรายวิชามอบหมาย
ผูส้ อน ตรี ยมความพร้อมในเรื่ องอุปกรณ์การเรี ยนการสอน สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอน
และสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรี ยนการสอนและการจัดทํารายงาน
1.2 การติดตามการจัดการเรี ยนการสอน: สาขาวิชา/ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาจัดทําระบบสังเกตการณ์ จดั การ
เรี ยนการสอน เพื่อให้ทราบปั ญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้ อน
1.3 เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอน สาขาวิชา/ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาจัดทําระบบการประเมินผลผูส้ อน โดยผูเ้ รี ยน
ผูส้ อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้ อนประเมินผลรายวิชา
1.4 เมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา ภาควิชา/ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต
1.5 เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละปี ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทําร่ างรายงานผลการดําเนินงาน หลัก
สู ตรประจําปี ซึ่ งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบ ผล
สัมฤทธิ์ ของนิสิต เสนอต่อภาควิชา/คณบดี
1.6 หัวหน้าภาควิชาร่ วมกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานหลักสู ตรประจําปี และใช้ขอ้ มูลเพื่อการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนทักษะของอาจารย์ผสู้ อน
ในการใช้กลยุทธ์การสอน และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสู ตร และจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตรเสนอคณบดี
1.7 เมื่อครบรอบ 4 ปี ภาควิชาแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนิ นงานหลักสู ตร โดยประเมินจากการ
เยีย่ มชม ร่ างรายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี
สุ ดท้ายก่อนสําเร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต
1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ที่มีจาํ นวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้มี
การปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้บณั ฑิต
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
ในการดําเนิ นการตามหลักสู ตร จะใช้อาคารที่มีอยูข่ องคณะวิทยาการจัดการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากรจะขอรับการสนับสนุ นจากรัฐบาล ส่ วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นกัน สําหรับ
หมวดค่าใช้สอยและเงินอุดหนุ นจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งเป็ นรายรับจากค่า
หน่วยกิต
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลหอสมุดกลางและระดับคณะ ยังมี
หนังสื อ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
สาขาวิชาได้ประสานงานกับสํานักวิทยาบริ การในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริ การให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อ
หนังสื อนั้น อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่
จําเป็ น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสื อ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย ในส่ วนของคณะฯ มีห้อง Self-study เพื่อบริ การ
หนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และคณะฯ จะต้องจัดสื่ อการสอนอื่น
เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ น
ต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ทางสาขาวิชาจะทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา และวารสารเฉพาะทางด้าน การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจําห้อง Self-study ของคณะฯ เพื่อทําการการจัดซื้ อ
จัดหาหนังสื อเข้าห้อง Self-study นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่ :
3.1.1 การกําหนดคุณสมบัติ
(1) คุณสมบัติทว่ั ไปเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) คุณสมบัติของผูส้ มัคร
- สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาโทด้านการบริ การทรัพยากรมนุษย์หรื อสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ งต้องมีผลงานทางวิชาการหรื อผลงานวิจยั ด้านการบริ การทรัพยากรมนุษย์โดยตรง
- มี ประสบการณ์ การสอน หรื อเป็ นวิทยากรเชิ งวิชาการด้านการบริ การทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
- มีประสบการณ์การทํางานด้านการบริ การทรัพยากรมนุษย์โดยตรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี
3.1.2 การคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่คณบดี
แต่งตั้ง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสู ตร
3.2.1 จัดประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเดือนล 1ครั้ง เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานประจําปี
ของสาขาวิชา
3.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ซึ่ งทําหน้าที่ทบทวนการบริ หารหลักสู ตรทุกสิ้ นภาค
การศึกษา และประจําปี เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตร
3.2.3 สํารวจความต้องการจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
3.3.1 มีนโยบายในการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาร่ วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่
ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรื อประสบการณ์จริ ง
3.3.2 จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนดหลัก
เกณฑ์กว้าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่ยอมรับในวิชาชีพ เป็ นต้น
3.3.3 ขออนุมตั ิการเชิญตามระเบียบของสถาบัน
3.3.4 คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอน ตามคําอธิ บายรายวิชาที่
สถาบันจัดทําไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
4.1.1 มีการกําหนดคุ ณสมบัติบุคลากรสนับสนุ นให้ตรงตามภาระหน้าที่ ที่ ตอ้ งรั บผิดชอบก่ อนการ
รับเข้าทํางาน
4.1.2 ต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ โดยให้
ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามตําแหน่ง และทัศนคติที่ดีต่องานการให้บริ การ
อาจารย์และนักศึกษา
4.1.3 มหาวิทยาลัยออกกฎ ระเบียบในการบริ หารทรัพยากรบุคคลสนับสนุ นการเรี ยนการ สอนให้ครบ
กระบวนการ อันได้แก่ รับสมัคร คัดเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร
ระบบการพิจารณาความดีความชอบ
4.1.4 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป ในสาขาการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์หรื อ สาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
4.2.1 จัดการฝึ กอบรมในด้านการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และการบริ หาร ( เช่น การตรวจสอบ บัญชี การ
วางแผน การบริ หารเวลา ฯลฯ)
4.2.2 จัดระบบการศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การทํางานในหน่วยงานอื่น
4.2.3 สนับสนุ นให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริ การทางวิชาการ และโครงการวิจยั ของ
สาขาวิชา
4.2.4 สร้ า งระบบพัฒนาบุ ค ลากรสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน ที่ มี ค วามสามารถดี เด่ น และคุ ณวุ ฒิ
เหมาะสมให้สามารถทําหน้าที่ผสู ้ อน
4.2.5 ให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานดีเด่น
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะมี ค ณะกรรมการอาจารย์ที่ ป รึ ก ษานัก ศึ ก ษา ทํา หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้คาํ แนะ
นํา และกํากับดูแลการทํางานของอาจารย์ที่ปรึ กษา
5.1.2 ให้อาจารย์ทุกคนทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการ และกิจกรรมแก่นกั ศึกษา และต้อง
จัดตารางเวลา (Office hour) ให้นกั ศึกษาเข้าพบหรื อขอคําปรึ กษา
5.1.3 จัดระบบการสอนเสริ มให้แก่นกั ศึกษาที่อ่อนด้อยในบางรายวิชา
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพให้นกั ศึกษา
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
คณะฯ ต้องมีการจัดระบบที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับ
วิชาการ โดยกําหนดเป็ นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
6.1 สาขาวิชาจัดการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตร
- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็ นผูใ้ ช้บณั ฑิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ช่วงเวลาของการประเมิน 2 ปี หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เข้าทํางานแล้ว
6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจําปี จากภาวะการได้งานทําของบัณฑิต และรายงานผลการ
สํารวจความต้องการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6.3 ติดตามข้อมูลความรู ้และทักษะที่เป็ นที่ตอ้ งการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งเปลี่ยนแปลงตามมี
แผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเมื่อครบรอบหลักสู ตร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรครั้งต่อไป
แนวทางการประเมินประสิ ทธิ ผลของบัณฑิตพิจารณาจากปั จจัยความต้องการของตลาดแรงงานดังนี้
6.3.1 ภาษาต่างประเทศ
6.3.2 การใช้ระบบ IT
6.3.3 พฤติกรรมในการทํางานและวินยั การทํางาน
6.3.4 บุคลิกภาพในการทํางาน
6.3.5 ความรู ้เชิงวิชาชีพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6.3.6 ความสามารถในการเรี ยนรู ้และศักยภาพในการตัดสิ นใจ
6.3.7 มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม และการเป็ นผูน้ าํ
6.3.8 การสื่ อความกับผูอ้ ื่น
6.3.9 การสร้างความประทับใจให้กบั เพื่อนร่ วมงาน
6.3.10ความคิดสร้างสรรค์
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7.ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีส่วนร่ วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
7.2 มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ กรอบาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิ ดสอน
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 การจัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ปี การศึกษา
7.6 การพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละการศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนหนึ่งครั้ง
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/ หรื อวิชาชีพไม่
น้อย กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
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5 ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินกร
ดําเนินงานที่รายงานในปี ก่อนหน้า

X

X

X

X

X

X

X

X

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน (เฉพาะปี ที่มีการรับอาจารย์ใหม่)

X

X

X

X

X

(9) อาจารย์ประจําหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

X

X

X

X

X

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ

X

X

X

X

X

(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสู ตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
ที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

X

X

พัฒนาทางวิชาการและ/หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยูใ่ น
ชั้นปี ที่ 2
(14) ร้อยละของนักศึกษาที่มีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
(15) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสู ตรตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

X
X

X
X

X

X

X

X

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

8

10

10

11

12

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

7

8

8

9

10

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บงั คับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ) มีผลดําเนิ นการบรรลุเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนหรื อระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้น
เรี ยน
5) ดําเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนและผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรเพื่อใช้
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุ ง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินหลักสู ตรหลังสิ้ นสุ ดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปี
นั้นๆ
2) คณะประเมินหลักสู ตรโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสู ตรโดยผูใ้ ช้บณั ฑิต
5) คณะประเมินหลักสู ตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
3.
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ (Key
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4.
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
1) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสู ตร
2) ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวาง
แผนปรับปรุ งหลักสู ตร และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งหลักสู ตรและกลยุทธ์การ
สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1
ตารางเปรียบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
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ตารางเปรี ยบเทียบหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
137 หน่ วยกิต จํานวนหน่ วยกิตรวม
133หน่ วยกิต - ลดจํานวนหน่วย
กิต จาก 137 หน่วย
กิต เป็ น 133หน่วย
กิต
1.หมวดวิชาการศึ กษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต 1.หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต -เปลี่ยนชื่อหมวด
วิชา/รหัสวิชา
1.1 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
6 หน่วยกิต - เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ และ
และคณิ ตศาสตร์
/ วิชา และปรับปรุ ง
เทคโนโลยี
เนื้อหา
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการ
9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต -เพิ่มวิชา
สื่ อสาร
1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
7 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
7 หน่วยกิต -ปรับปรุ งเนื้อหา
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต -เพิ่มวิชาและ
ปรับปรุ งเนื้อหา
2 หน่วยกิต 1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย
2 หน่วยกิต ไม่มีการปรับปรุ ง
2.หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
101 หน่ วยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่ วยกิต -ลดจํานวนหน่วย
กิตจาก 101 เป็ น 97
หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.1 กลุ่มวิชาแกน
54 หน่ วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน
45 หน่ วยกิต

ACCT1101
หลักการบัญชี 1

3(3-0-6) ACCT1103 หลักการ
บัญชี เบื้องต้น

3(3-0-6)

ACCT3201
บัญชีเพื่อการจัดการ
ECON1101
หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6) ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ECON1101 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1

3(3-0-6)

ECON1102 เศรษฐศาสตร์
มภหภาค 1

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา
เนื้อหาบังคับเป็ นชื่ อ
กลุ่มวิชาแกน
- ลดจํานวนหน่วยกิต
จาก 54 หน่วยกิต เป็ น
45 หน่วยกิต
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิ บายรายวิชา
สาขาบัญชี มติที่
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสู ตรวิชา
แกน
เปลี่ยนคําอธิ บาย
รายวิชา
ตัดออกจากวิชาแกน
ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรวิชาแกน
เพิ่มรายวิชาใหม่และ
คําอธิ บายใหม่ตามมติ
ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรวิชาแกน
เพิ่มรายวิชาใหม่และ
คําอธิ บายใหม่ตามมติ
ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาฯ
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ENGL1701 ภาษาอังกฤษ
ธุ รกิจ1
ENGL1702 ภาษาอังกฤษ
ธุ รกิจ2
FINB1101 การเงินธุรกิจ
FINB2201 การภาษี
อากรธุ รกิจ
HRDM1101 การบริ หาร
ทรัพยากร
มนุษย์
LAWS2501 กฏหมายธุ รกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ECON3305 การวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ
ทางธุ รกิจ
BENG1101 ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ทางธุ รกิจ 1
BENG1102 ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
ธุรกิจ 2
FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
FIBN2201 การภาษีอากร
3(3-0-6)
ธุรกิจ
3(3-0-6)
HRDM1101 การบริ หาร
ทรัพยากร
มนุษย์
LAWS2501 กฎหมาย
3(3-0-6)
ธุรกิจ

MATH1611 คณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
ธุ รกิจ
3(3-0-6) MNGT 3105 การจัดการ
MNGT 3105 การจัดการ
การผลิตและ
การผลิตและ
ดําเนิ นงาน
การดําเนินงาน

MNGT3107 จริ ยธรรมทาง
ธุ รกิจ

3(3-0-6)

MNGT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั 3(3-0-6)
ทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
เพิม่ รายวิชาใหม่ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรวิชาแกน
เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา
เปลี่ยนคําอธิ บายรายวิชา ให้
ทันสมัยและเหมาะสมยิง่ ขึ้น
คงเดิม
ตัดรายวิชาออก

3(3-0-6) ปรับชื่อ/คําอธิ บายรายวิชา/
เนื้อหา คําอธิ บายรายวิชาส่ วน
ใหญ่คงเดิม แต่ปรับภาษาให้
กระชับขึ้น และเพิม่ ขอบเขต
เนื้อหาจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
ตัดรายวิชาออก

ตัดรายวิชาออก
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
MNGT 4104 การจัดการเชิง
กลยุทธ์

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตัดรายวิชาออก

MNGT1101 หลักการ
จัดการ

3(3-0-6) MNGT1102 การจัดองค์การ
และจริ ยธรรม
ทางธุ รกิจ

MARK1101 หลักการตลาด

3(3-0-6) MKRT1101 หลักการตลาด

STAT2105 สถิติธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

HRDM2101 การวางแผน
และนโยบาย
ทางด้าน
ทรัพยากรมนุย ์
HRDM2102 การวิเคราะห์
งาน

เหตุผล

3(3-0-6) -ปรับชื่อ/คําอธิ บาย
รายวิชา/เนื้อหา
คําอธิ บายรายวิชา
ส่ วนใหญ่
3(3-0-6) คงเดิม

3(3-0-6) APST2105 สถิติธุรกิจ
28 หน่ วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
30 หน่ วยกิต เพิม่ จํานวนหน่ วยกิต
จาก 28 หน่ วยกิต เป็ น
30 หน่ วยกิต
3(3-0-6) HRDM2101 นโยบายและ
3(3-0-6) เปลี่ยนคําอธิ บาย
แผนการบริ หาร
รายวิชาให้ทนั สมัย
ยิง่ ขึ้น
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) HRDM2102 การวิเคราะห์
งาน

HRDM2103 การสรรหาและ
บรรจุพนักงาน

3(3-0-6) HRDM2103 การสรรหา
และคัดเลือก
พนักงาน

HRDM2201 การพัฒนา
บุคคลและการ
ฝึ กอบรม

3(3-0-6) HRDM2104 การพัฒนา
บุคคลและ
การฝึ กอบรม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6) เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชาให้ทนั สมัย
ยิง่ ขึ้น
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิ บายรายวิชาให้
ทันสมัยและ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ให้
สอดคล้องกับการจัด
หมวดหมู่วชิ า
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
HRDM3101 การบริ หาร
3(3-0-6) HRDM3101 การบริ หาร
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์
เกื้อกูล
HRDM3102 การประเมินผล
3(3-0-6) HRDM3102 การประเมินผล 3(3-0-6)
การปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6) HRDM4103 นวัตกรรมและ
HRDM4103 นวัตกรรมและ
3(3-0-6)
เครื่ องมือ
เครื่ องมือทางการ
ทางการบริ หาร
บริ หารทรัพยากร
มนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM3103ความปลอดภัย
3(3-0-6)
และแรงงาน
สัมพันธ์
MNGT 3901 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(3-0-6)
ทางธุ รกิจ
3(3-0-6)
HRDM3901วิธีวจิ ยั วิทยา
ทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3)
3(0-6-3) HRDM 4902 การวิจยั
HRDM 4902 การวิจยั ทางการ
ทางการบริ หาร
บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
เปลี่ยนชื่อวิชาและ
คําอธิ บายรายวิชาให้
ทันสมัยและ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
เปลี่ยนคําอธิ บาย
รายวิชาให้ทนั สมัย
ยิง่ ขึ้น
คงเดิม

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ทันสมัยยิง่ ขึ้น
ตัดรายวิชาออก
เพิม่ รายวิชาใหม่ให้
ทันสมัยยิง่ ขึ้น
เดิมอยูเ่ อกเลือก ย้าย
มาอยูเ่ อกบังคับเพราะ
เป็ นวิชาที่สาํ คัญใน
ปัจจุบนั เพื่อให้
นักศึกษาได้ศึกษาวิจยั
เฉพาะทาง
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก แบ่ งเป็ น 12หน่ วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 กลุ่ม
ยุบรวมจาก 3 กลุ่มเหลือ 1
วิชา

BCOM 4204 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2.3.1 กลุ่มวิชาการฝึ กอบรมและพัฒนา
HRDM 3201 การวิเคราะห์
3(3-0-6)
ความ
ต้องการและ
พัฒนาหลักสู ตร
ฝึ กอบรม
3(3-0-6)
HRDM 3202 เทคนิคการนํา
เสนอและการ
เป็ นวิทยากร
ฝึ กอบรม
HRDM 4201การบริ หารโครงการ 3(3-0-6) HRDM 4201การบริ หารโครงการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา
ฝึ กอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

15 หน่ วย
กิต

เพือ่ ให้ นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนมาก
ยิง่ ขึน้
อีกทั้งเนือ้ หามีความ
ชัดเจน ลึกซึ้งยิง่ ขึน้
3(2-2-5) เดิมอยูเ่ อกบังคับย้ายมา
อยูเ่ อกเลือกเพื่อให้
นักศึกษามีโอกาสใน
การเลือก
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก
เพราะเนื้ อหาซํ้าซ้อน
กับกลุ่มวิชาเอก

3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก
เพราะเนื้ อหาซํ้าซ้อน
กับกลุ่มวิชาเอก
3(3-0-6) คงเดิม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่/
3(3-0-6) HRDM 3205ภาวะผูน้ าํ และ
HRDM 3402 การพัฒนา
รหัสวิชา/คําอธิบาย
การพัฒนา
บุคลิกภาพ
รายวิชาให้ทนั สมัยและ
บุคลิกภาพ
และภาวะผูน้ าํ
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
HRDM 4401การสร้างทีมงาน
3(3-0-6)
3(0-6-3) ตัดรายวิชาออกตัด
รายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
กลุ่มวิชาเอก
3(0-6-3)
ย้ายไปอยูเ่ อกบังคับ
HRDM4902 การวิจยั ทางการ
บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
MNGT 3102 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก
2.3.2 กลุ่มวิชาการจัดการพนักงานสั มพันธ์
3(3-0-6)
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
HRDM 3103 ความปลอดภัย
เนื้อหาซ้าซ้อนกับ
และ
กลุ่มวิชาเอก
คุณภาพชีวติ
HRDM 3202 เทคนิคการให้
3(3-0-6)
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
คําปรึ กษา
เนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
กลุ่มวิชาเอก
HRDM 3302 มนุษยสัมพันธ์ใน 3(3-0-6)
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
องค์การ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
กลุ่มวิชาเอก
HRDM 3401 การสร้างแรงจูงใจ 3(3-0-6)
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
และขวัญกําลังใจ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
กลุ่มวิชาเอก
HRDM 4902 การวิจยั ทางการ
3(3-0-6)
3(3-0-6) ย้ายไปอยูก่ ลุ่ม
บริ หารทรัพยากร
วิชาเอกบังคับ
มนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
MNGT 3101 พฤติกรรม
3(3-0-6)
องค์การ
MNGT 3104 การบริ หารความ
ขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลง
2.3.3 กลุ่มวิชาผู้นําทรัพยากรมนุษย์
HRDM 3401 การสร้าง
แรงจูงใจ
และขวัญกําลังใจ
HRDM 3402 การพัฒนา
บุคลิกภาพและ
ภาวะผูน้ าํ
HRDM 4104 ภูมิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM 4401 การสร้างทีมงาน

HRDM 4902 การวิจยั ทางการ
บริ หารทรัพยากร
มนุษย์
MNGT 3102 การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
เหตุผล
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกลุ่ม
วิชาเอก
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกับ
กลุ่มวิชาเอก

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6) HRDM 4104 ภูมิปัญญาไทย
กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกลุ่ม
วิชาเอก
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกลุ่ม
วิชาเอก
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับการจัด
หมวดหมู่
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออกเพราะ
เนื้อหาซํ้าซ้อนกลุ่ม
วิชาเอก
3(3-0-6) ย้ายไปอยูก่ ลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) ตัดรายวิชาออก
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MNGT 3104 การบริ หารความ
ขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
ไม่มีรายวิชานี้
3(3-0-6) HRDM 3203 การสร้างมนุษย
สัมพันธ์และ
ทีมงานในองค์กร
3(3-0-6)
ไม่มีรายวิชานี้
3(3-0-6) HRDM 3203 จิตวิทยาองค์การ
และการบริ หาร
ความขัดแย้ง
3(3-0-6) ไม่มีรายวิชานี้
3(3-0-6)
MATH 4607 การวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณ
HRDM4901 สัมมนาทางการ
บริ หารทรัพยากร
มนุษย์
2.4 กลุ่มวิชาการปฎิบัติการ
7 หน่ วยกิต 2.4 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์
และ
วิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
HRDM4801 การเตรี ยมฝึ ก
2(90) HRDM4801 การเตรี ยมฝึ ก
ประสบการณ์วชิ า
ประสบการณ์วิชา
ชีพการบริ หาร
ชีพการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์
2(90) HRDM4802 การฝึ ก
HRDM4802 การฝึ ก
ประสบการณ์
ประสบการณ์
วิชาชีพการบริ หาร
วิชาชีพการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล
ตัดรายวิชาออก

เพิ่มรายวิชาใหม่
ให้ทนั สมัยง่ิ ขึ้น
เพิ่มรายวิชาใหม่
ให้ทนั สมัยง่ิ ขึ้น
ตัดรายวิชาออก

3(2-2-5) เดิมอยูเ่ อกบังคับ
ย้ายมาอยูเ่ อกเลือก
เพื่อให้นกั ศีกษามี
โอกาสในการเลือก
ไม่ น้อยกว่ า คงเดิม
7หน่ วยกิต
2(90) คงเดิม

2(90) เปลี่ยนจํานวน
ชัว่ โมงฝึ กงาน
เพื่อให้นกั ศึกษามี
ทักษะมากขึ้น
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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4803 การเตรี ยมสหกิจ
ศึกษา
HRDM4804 สหกิจศึกษา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เหตุผล

2(90) เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
6(450) เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
6 หน่ วยกิต คงเดิม
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เอกสารหมายเลข 2
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

95

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------------โดยที่เป็ นการสมควรออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรี ยกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการ จัดการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ข้อบัง คับ นี้ ใ ห้ใ ช้บงั คับ นัก ศึ ก ษาภาคปกติ ที่ เข้า ศึ ก ษาตั้ง แต่ ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ ปี การศึ ก ษา
๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“การจัด การศึ ก ษา” หมายถึ ง การจัดการศึ ก ษาภาคปกติ ต ามหลัก สู ต รของมหาวิท ยาลัย หรื อ
หลักสู ตรอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
“การศึ กษาในระบบ” หมายถึ ง การศึ กษาที่ กาํ หนดจุ ดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตร ระยะเวลา
การศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสําเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
“การศึกษานอกระบบ”หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็ จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสู ตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
“ การศึกษาตามอัธยาศัย ” หมายถึง การศึกษาที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตามความสนใจศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อหรื อแหล่งความรู้อื่นๆ
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“อาจารย์ที่ปรึ กษา” หมายถึ ง บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทาํ หน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาดูแลสนับสนุ น
ทางวิชาการ วิธีการเรี ยน ควบคุมโปรแกรมการเรี ยน และมีส่วนช่วยประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาภาคปกติที่ศึกษาในวันทําการปกติของมหาวิทยาลัยและหรื อวันเวลาอื่น
ใด ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
“ศูนย์การศึกษา” หมายถึง สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษา
“วิท ยาเขต” หมายถึ ง เขตการศึ กษาของมหาวิทยาลัย ที่มี คณะ สถาบัน สํา นัก วิท ยาลัย ศูนย์ ส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่ วนราชการขึ้นไป ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา
นั้น ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“การเรี ยนโดยสื่ อประสม” หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับรายวิชาใน หลักสู ตร โดย
ผูเ้ รี ยนอาศัยวิธีเรี ยนจากชุดวิชาและสื่ อต่างๆ
“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลักสู ตรมหาวิทยาลัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ เป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู ้
“สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
“อธิ การบดี” หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
“คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ข้อ ๔ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา คุณสมบัติและการสมัคร
๔.๑ ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๔.๑.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี จะต้องเป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอน
ปลายหรื อเทียบเท่า
๔.๑.๒ หลัก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้อ งเป็ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งหรื อเทียบเท่าหรื อระดับอนุ ปริ ญญา (๓ ปี ) หรื อเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรื อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ.
๒๕๔๘
๔.๒ ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อ ๔.๑ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของสาขาวิชาที่
สมัครเข้าศึกษา
๔.๓ การสมัครและการรับเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปี การศึกษาจัดการศึกษา แบ่งเป็ น ๒
ภาคการศึ ก ษาปกติ ๑ ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้อยกว่า ๑๕ สัป ดาห์ และอาจจัดการศึ ก ษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหน่วยกิตมีสัดส่ วนเทียบเคียง ได้กบั การศึกษาภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๕.๒ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary system) โดย
คณะหรื อภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใด ให้มีหน้าที่อาํ นวยการศึกษาและ วิจยั ในสาขาวิชานั้นๆ แก่นกั ศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คณะหรื อภาควิชาต่างๆ จะไม่เปิ ดสอนรายวิชา ซํ้าซ้อนกัน
โครงสร้างหลักสู ตร จํานวนหน่วยกิต ให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๖ ระยะเวลาการศึกษา
๖.๑ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๔ ปี ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๘ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๒ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๕ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๓ หลักสู ตรปริ ญญาตรี ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
๖.๔ หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน ๔ ปี การศึกษา และสําเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา
ข้อ ๗ การลงทะเบียนเรี ยน
๗.๑ การลงทะเบียนเรี ยน ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่นอ้ ยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน
๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๙ หน่วย
กิต
การลงทะเบียนเรี ยน ที่มีจาํ นวนหน่วยกิตมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาํ หนด อาจทําได้หากมี
เหตุผลและความจําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดี มอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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หน่ วยกิ ตขั้นตํ่าที่กาํ หนดไว้ ไม่ใช้บงั คับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกวิชาตาม หลักสู ตรของ
สาขาวิชานั้นๆ แต่ยงั มีวชิ าที่สอบตก หรื อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กาํ หนด หรื อภาคการศึกษาที่คาดว่าจะ
เป็ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายก่อนที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
๗.๒ ในการลงทะเบียนเรี ยน หากวิชาใดมีขอ้ กําหนดในหลักสู ตรว่าต้อง เคยศึกษาวิชาใด
มาก่อน (Pre-requisite) นักศึกษาก็จะต้องเคยศึกษาและสอบไล่ได้วชิ านั้นแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยน
๗.๓ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง จะลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้า
กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริ ญญาไม่ได้
๗.๔ การลงทะเบียนเรี ยนปกติ จะกระทําได้ก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา แต่ละภาค การ
ลงทะเบียนล่าช้าจะกระทําได้ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ ไม่เกิน ๗ วัน นับจากวันเปิ ด
ภาคการศึกษาฤดูร้อน และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๗.๕ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการการศึกษาปกติ
หรื อภายใน ๗ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาคการศึกษา
นั้น เว้นแต่มีเหตุผลและความจําเป็ น โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมาย โดยผ่านความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา แต่ท้งั นี้ตอ้ งไม่เกิน ๒๘ วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อ ไม่เกิน ๑๔ วัน นับจากวัน
เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสี ยค่าปรับตามระเบียบ
๗.๖ ในภาคการศึ ก ษาปกติ ใ ดหากนัก ศึ ก ษาไม่ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย น จะต้องขอลาพัก
การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึ กษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิ ดภาค
การศึกษา โดยต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิตามมหาวิทยาลัยจะถอน
ชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั จากทะเบียนนักศึกษา
๗.๗ อธิ การบดีอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ถูกถอนชื่อตามข้อ ๗.๖ กลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
ได้ ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือว่าระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็ นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่คา้ งชําระเสมือนเป็ นผูล้ าพักการศึกษา
อธิ การบดี จะไม่อนุ มตั ิให้กลับเข้าเป็ นนักศึกษาตามวรรคหนึ่ ง หากพ้นกําหนดเวลา
สองปี นับจากวันที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ถูกถอนชื่อจากทะเบียน
๗.๘ การลงทะเบียนเรี ยนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยืน่
หลักฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การเพิ่มและถอนรายวิชา
การเพิ่มและถอนรายวิชา ต้องได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งนี้ให้ยื่นหลักฐาน
การยินยอมนั้นต่อมหาวิทยาลัย
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๘.๑ การเพิ่มรายวิชา จะกระทําได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรก นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน ๑ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
๘.๒ การถอนรายวิชา จะกระทําได้ก่อนกําหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๒ สัปดาห์
สําหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ หรื อก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ ยกว่า ๑ สัปดาห์ สําหรับการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน
การถอนรายวิช าภายในกํา หนดเวลาเดี ย วกันกับ การเพิ่ม รายวิช าจะไม่ ป รากฏอัก ษรW
(Withdraw) ในระเบียนผลการเรี ยน และจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ ถอนรายวิชา หลังกําหนดเวลาการเพิ่ม
รายวิชา นักศึกษาจะได้รับอักษร W และจะไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน
๘.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการเพิม่ และถอนรายวิชา ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การเรี ยนการสอน
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจตั้งศูนย์การศึกษาและวิทยาเขตได้ตามความเหมาะสม
๙.๒ การจัดการเรี ยนการสอนอาจทําได้ท้ งั ในเวลาราชการ และนอกเวลา ราชการ และ
อาจจัดการเรี ยนโดยสื่ อประสมหรื อระบบการศึกษาทางไกลทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๓ กําหนดวันเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดงั นี้
ภาคการศึกษาที่ ๑
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒
วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันเปิ ดภาคการศึกษา เดือนเมษายน
วันปิ ดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันเปิ ดและวันปิ ดภาคการศึกษาที่แตกต่างจากวรรคหนึ่ งก็ได้ แต่
ต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
และให้ทาํ เป็ นประกาศของมหาวิทยาลัย
๙.๔ การเปิ ดสอนสาขาวิชาใด ระดับใด ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้ นปี การศึกษา
๙.๕ ให้อาจารย์ผสู ้ อน จัดทําแนวการสอน เอกสารประกอบการสอน หรื อเอกสารคําสอน
หรื อกําหนดตําราหลักทุกรายวิชาที่เปิ ดสอนให้แก่นกั ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
๙.๖ รายวิชาใดที่เปิ ดสอนมากกว่า ๑ กลุ่ม ในภาคเรี ยนเดียวกัน ให้อาจารย์ผสู้ อนใช้แนว
การสอน ข้อสอบ และใช้เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลเดียวกัน
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๙.๗ ตําราหลักในรายวิชาที่เปิ ดสอน อาจเรี ยบเรี ยงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกก็ได้ โดยจะต้องมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมหลักสู ตร และระดับการศึกษา
๙.๘ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุ นการจัดหาหรื อผลิ ตสื่ อ เพื่อใช้ประกอบการ เรี ยนการ
สอน และพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์พ้นื ฐาน สื่ อการเรี ยนการสอนให้มีมาตรฐานและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๙.๙ ให้สํานักวิทยบริ การ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อํานวยความสะดวก แก่นกั ศึกษาในรู ปแบบต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีโอกาสศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ และ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น
๙.๑๐ การนิ เทศการฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ สหกิจศึกษา ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนิ นการกํากับ และควบคุ มการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และสหกิ จ - ศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพ
๙.๑๑ คณะต้องจัดอาจารย์ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้าน วิชาการ วิธีการเรี ยน
ควบคุมแผนการเรี ยน และติดตามความก้าวหน้าในการเรี ยนของนักศึกษา
๙.๑๒ ให้ ค ณะกรรมการประจํา คณะ ทํา หน้า ที่ ก ลั่น กรอง ตรวจสอบ และให้ค วาม
เห็นชอบการประเมินผลการเรี ยน
๙.๑๓ ให้มีการโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชาที่ได้ศึกษาแล้วในระดับ
เดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิในการขอโอนผลการเรี ยน และการยกเว้นการเรี ยนในรายวิชา
ให้เป็ นไปตามข้อบัง คับ มหาวิทยาลัย ว่า ด้วยการโอนผลการเรี ย นและการยกเว้นการเรี ยน ในรายวิช า และตาม
ข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา
ข้อ ๑๐ ให้มีการวัดผลการศึกษาระหว่างภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน ในทุกรายวิชา ที่มีการเรี ยน
การสอนในแต่ละภาคเรี ยน
การวัดผลระหว่างภาคเรี ยน ใช้วิธี สอบย่อยและหรื อการทํา รายงานและหรื อการสอบ
ปฏิบตั ิและหรื อทํากิจกรรมตามที่กาํ หนดและหรื อการสอบกลางภาคเรี ยน โดยมีคะแนนเก็บระหว่างร้อยละ ๔๐-๗๐
ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
การวัดผลปลายภาคเรี ย น ใช้วิธี สอบข้อเขี ย นและหรื อสอบปฏิ บ ตั ิ โดยมี ค ะแนนอยู่
ระหว่างร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรื อตามมติของสภาวิชาการ
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ข้อ ๑๑ ให้ใช้การประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร เป็ น ๒ ระบบ ดังนี้
(๑) ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็ น ๘ ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่ าระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาที่เรี ยนตามหลักสู ตร ค่าระดับคะแนนที่
ถือว่าสอบได้ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า “D”
นักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนรายวิชาบังคับเป็ น“F”ต้องลงทะเบียนและ เรี ยนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ และให้บนั ทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาเลื อกถ้าได้ค่าระดับคะแนน“F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก หรื อเลื อก
รายวิชาอื่นแทนได้ และบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรี ยน
สําหรับวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู จะต้องได้ค่าระดับคะแนน ไม่ต่าํ กว่า “C”
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของผลการเรียน
ค่ าร้ อยละ
PD
ผ่านดีเยีย่ ม (Pass with Distinction)
๙๐-๑๐๐
P
ผ่าน (Pass)
๕๐-๘๙
NP
ไม่ผา่ น (No Pass)
๐-๔๙
ระบบนี้ใช้สาํ หรับการประเมินรายวิชาเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ รายวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพ รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่หลักสู ตรบังคับให้เรี ยนเพิ่มตามข้อกําหนดเฉพาะ และรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้เรี ยนเพิ่ม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

102
รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรี ยนใหม่จนกว่าจะผ่านการประเมิน
สัญลักษณ์อื่น มีดงั นี้
Au (Audit) ใช้สาํ หรับการลงทะเบียนเพื่อร่ วมฟัง โดยไม่นบั หน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สํา หรั บ การบัน ทึ ก หลัง จากได้รับ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ถ อนรายวิช านั้น ก่ อ น
กํา หนดการสอบปลายภาคไม่ น้อยกว่า ๒ สั ป ดาห์ รวมทั้ง กรณี ที่ นักศึ ก ษาลาพัก การศึ ก ษาหรื อ ถูก สั่ ง ให้พ กั
การศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนนั้นแล้ว และรายวิชาเลือกที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปเรี ยนรายวิชาอื่นแทน
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นกั ศึกษายังทํางาน
ไม่เสร็ จตามกําหนด โดยมีเหตุผลสมควร เมื่อสิ้ นภาคเรี ยน โดยผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การ
ประเมินผล
นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดําเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับค่าคะแนนให้เสร็ จ
สิ้ นภายในภาคเรี ยนถัดไป ถ้านักศึกษายังทํางานไม่เสร็ จ คณะกรรมการประจําคณะ จะพิจารณาผลงานที่คา้ งอยูเ่ ป็ น
ศูนย์ และประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยูแ่ ล้ว ตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา
FM (Final Missing) ใช้บนั ทึกการประเมินในรายวิชาที่นกั ศึกษาขาดสอบปลายภาค โดย
ผูส้ อนต้องส่ งคะแนนที่มีอยูพ่ ร้อมแนบเกณฑ์การประเมินผล
นักศึ กษาที่ขาดสอบปลายภาค จะต้องสมัครสอบและชํา ระค่า ธรรมเนี ยม รายวิช าละ
๓๐๐ บาท ภายใน ๑๔ วัน หลังจากเสร็ จสิ้ นการสอบตามกําหนดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขาดสอบและไม่
สมัค รสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด หรื อ สมัค รและชํา ระเงิ น แต่ ไ ม่ ม าสอบตามที่ ม หาวิ ท ยาลัย กํา หนด
คณะกรรมการประจําคณะจะปรับคะแนนส่ วนที่เหลืออยู่ เป็ นศูนย์แล้วประเมินผลการเรี ยนจากคะแนนที่มีอยู่ ตาม
เกณฑ์ของอาจารย์ประจําวิชา และในการยื่นคําร้องขอสอบปลายภาค ให้นกั ศึกษายื่นคําร้องที่สํานักงานคณบดีใน
รายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยูเ่ พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป
กรณี มหาวิทยาลัยมีความจําเป็ น
หรื อนักศึกษาเจ็บป่ วยจนไม่สามารถทําการสอบปลายภาคได้
คณบดีอาจพิจารณายกเว้นการชําระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ข้อ ๑๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน ตามข้อบังคับว่าด้วยการโอนผลการเรี ยนและยกเว้นผล
การเรี ยนให้ได้ผลการเรี ยนดังนี้
๑๒.๑ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษาในระบบให้ได้รับ ผลการเรี ยน “P”
๑๒.๒ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรี ยน จากการศึกษานอกระบบและหรื อ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ได้ผลการเรี ยน ดังนี้
CS (Credits from Standardized Test) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized Test)
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CE (Credits from Exam) กรณี ได้หน่วยกิต จากการทดสอบด้วยการสอบที่ไม่ใช่
การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test)
CT (Credits from Training) กรณี ได้หน่วยกิต จากการประเมิน การศึกษา/อบรมที่
จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training)
CP (Credits from Portfolio) กรณี ได้หน่วยกิต จากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน
(Portfolio)
ข้อ ๑๓ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็ นเลขทศนิยม ๒
ตําแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ผลการเรี ยนเป็ น “I” หรื อ “FM” ไม่นาํ หน่วยกิตมารวมเป็ นตัวหาร
เฉลี่ย
๑๓.๑ กรณี ที่สอบตกและต้องเรี ยนซํ้าในรายวิชาบังคับ ให้นบั รวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตก
และเรี ยนซํ้าเพื่อใช้เป็ นตัวหาร
สําหรับรายวิชาเลือก อาจเลือกเรี ยนวิชาเดิมหรื อวิชาอื่นแทนได้ และให้นบั หน่วย
กิตที่สอบตกเป็ นตัวหารด้วย
๑๓.๒ กรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาซํ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้วหรื อเรี ยนวิชาที่ระบุ
ไว้ในหลักสู ตรที่เทียบเท่าให้นบั หน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชา ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๑๔.๑ มีความประพฤติดี
๑๔.๒ สอบผ่านในรายวิชา ต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด
๑๔.๓ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า ๒.๐๐
๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๕ วันสําเร็ จการศึกษากําหนด ๑๔ วัน หลังจากการสอบปลายภาควันสุ ดท้าย
ข้อ ๑๖ การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๑๖.๑ ตาย
๑๖.๒ ลาออก
๑๖.๓ ขาดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
๑๖.๔ ปฏิบตั ิตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พน้ สภาพการ
เป็ นนักศึกษา
๑๖.๕ เมื่ อพ้นกําหนดเวลา ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนแล้วยังไม่ มาลงทะเบีย นเรี ย น
หรื อไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
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นักศึ กษาที่ พ น้ สภาพการเป็ นนัก ศึกษาอาจขอคื น สถานภาพการเป็ นนัก ศึกษาได้ โดย
ได้รับอนุมตั ิจากอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่อธิ การบดีมอบหมาย
๑๖.๖ นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสู ตรกําหนด และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐
๑๖.๗ เรี ยนครบหลักสู ตรและได้รับอนุมตั ิให้สาํ เร็ จการศึกษาตามข้อ ๑๔
๑๖.๘ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนปกติภาค
เรี ยนที่ ๒ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๘๐ ในภาคเรี ยนปกติที่ ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ และที่ ๒๔ นับแต่วนั เริ่ มเข้าเรี ยน
๓) นักศึกษาไม่ผา่ นการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเป็ นครั้งที่ ๒
๑๖.๙ มีระยะเวลาการศึกษาเกินกําหนดเวลาตามข้อ ๖
ข้อ ๑๗ เมื่ อนัก ศึ ก ษาเรี ย นได้หน่ วยกิ ต ครบตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นหลัก สู ต รแล้ว และได้ค่ า ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ ต้องอยูใ่ นระยะเวลาที่กาํ หนด ตามข้อ ๖
ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ทุจริ ตหรื อร่ วมทุจริ ตในการสอบรายวิชาใดให้นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ได้รับผลการเรี ยน F
ในรายวิชานั้น และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๙ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
๑๙.๑ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาไม่
น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ และเรี ยนครบ
ตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๗๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) สอบได้ร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย จากระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งหรื อประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ และเรี ยนครบ
ตามหลักสู ตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า ๓.๒๕ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๒
๑๙.๒ สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่าํ กว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรื อไม่ได้ “NP”
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา
๑) นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๔ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๒ ปี
๒)นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน ๘ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๔ ปี
๓)นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน๑๐ ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๕ ปี
๔)นักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่เกิน๑๒ภาคเรี ยนปกติติดต่อกัน สําหรับหลักสู ตร ๖ ปี
ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ขอยกเว้นผลการเรี ยนไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการประจําคณะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๒๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาทุ ก ระบบทุ ก ประเภทให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ข้อ ๒๓ การประเมินผล
๒๓.๑ ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อน ทุกภาคการศึกษาเพื่อให้อาจารย์
ผูส้ อนพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการสอน
๒๓.๒ ให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดการศึกษาทุกๆ ระยะ ๔ ปี เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาหลักสู ตร
ข้อ ๒๔ให้อธิ การบดีเป็ นผูร้ ักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกระเบียบ ประกาศหรื อคําสั่งเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิ การบดีมีอาํ นาจตีความ และวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พลตรี
(สนัน่ ขจรประศาสน์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารหมายเลข 3
การกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชา
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การกําหนดรหัสวิชาของสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRDM)
ความหมายรหัสประจํารายวิชา
1. ระบบรหัส
กําหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนําหมู่วชิ า หรื อ
อักษรย่อและตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วชิ า
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกําเนิ ดรายวิชา
2.2 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิ บายรายวิชา
3. รหัสวิชาประกอบด้ วย
3.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็ นหมวดวิชาและหมู่วชิ า/กลุ่มวิชา
3.2 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
3.3 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา/แขนงวิชา
3.4 ตัวเลขที่ 3,4 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังวิชา
4. หมวดวิชาและหมู่วชิ าของอักษร
4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลานามัย
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
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GETH
GEEN
GEHS
GESO
GEPA
GESC
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4.2 หมู่วชิ าคณะวิทยาการจัดการ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

HRDM
MKRT
ECON
FINB
ACCT
COMM
TRHM
MNGT
BCOM

หมู่วชิ าการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ได้ จัดลักษณะ
เนือ้ หาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
(HRDM 1 1-- )
2. กลุ่มวิชาเอก
(HRDM - 1 - - )
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
(HRDM - 2 - - )
4. ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง……..
(HRDM 3901 )
5. การวิจยั ทาง……
(HRDM 4902 )
6. สัมมนาทาง……….
(HRDM 4901 )
7. การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ……..
(HRDM 4801 )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ…………..
(HRDM 4802)
9. การเตรี ยมสหกิจศึกษา
(HRDM 4803)
10. สหกิจศึกษาทาง………..
(HRDM 4804)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมู่วชิ าการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
รหัสใหม่ (54) รหัสเก่ า(49)
HRDM1101
HRDM2101
HRDM2102
HRDM2103
HRDM2104 HRDM2201
HRDM3101
HRDM3102
HRDM3103
HRDM3203
HRDM3204
HRDM3205 HRDM3402
HRDM3901 MNGT3901
HRDM4103
HRDM4201
HRDM4206 HRDM4104
HRDM4801

ชื่อวิชา
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นโยบายและแผนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
การบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์
การสร้างมนุษยสัมพันธ์และทีมงานในองค์กร
จิตวิทยาองค์การและการบริ หารความขัดแย้ง
ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิธีวจิ ยั วิทยาทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
นวัตกรรมและเครื่ องมือทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารโครงการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
HRDM4802 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4803
การเตรี ยมสหกิจศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4804
สหกิจศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4901 สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4902 การวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
5(350)
2(90)
6(540)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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เอกสารหมายเลข 4
ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

111

ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. อาจารย์ อรุ ณรัตน์ คล้ ายพงษ์
2. ประวัติและผลงาน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ชื่อสถาบัน

ค.บ.ภาษาไทย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต

รหัสวิชา

HRDM3402 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ
3(3-0-6) HRDM1101
HRDM4401 การสร้างทีมงาน
3(3-0-6) HRDM2201
HRDM4101 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM4103
3(3-0-6)

ปี พ.ศ. สํ าเร็จ
การศึกษา
2540
2538

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเครื่ องมือทางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการและงานวิจัย
บทความทางวิชาการ
อรุ ณรัตน์ คล้ายพงษ์.(2553, มกราคม - มิถุนายน) . การศึกษากับการพัฒนาคนทีส่ มบูรณ์.
จันทรเกษมสาร, 16, 1- 6 . มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
________ . (2549). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . วิทยาการสาร. คณะวิทยาการจัดการ กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 113 - 121
________ . (2548). ทรัพยากรมนุษย์ กบั การพัฒนาองค์ การ. วิทยาการสาร. คณะวิทยาการจัดการ
กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 114 - 119
________ . (2547) การพัฒนาแบบไทยไทย. วิทยาการสาร .คณะวิทยาการจัดการ กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 89 - 97
________ .(2546) ผู้นําแนวใหม่ กบั การพัฒนา. วิทยาการสาร. คณะวิทยาการจัดการ กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 63 - 70
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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________ . (2545) องค์ กรประสิ ทธิภาพ. วารสารคณะวิทยาการจัดการ. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
งานวิจัย
อรุ ณรัตน์ คล้ายพงษ์. (2550). ปัญหาและอุปสรรคในการรั บนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ าฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พตามแนวคิดของสถาน
ประกอบการ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
เอกสารประกอบการสอน
อรุ ณรัตน์ คล้ายพงษ์.(2550) .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์ งาน .กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ .กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสรรหาและบรรจุพนักงาน.กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสร้ างทีมงาน .กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม.
________. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาวะผู้นํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ .กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2550
พ.ศ.2550-ปั จจุบนั
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553-ปั จจุบนั
พ.ศ.2554
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ค. 2550
ก.ย. 2550
ก.ค. 2551
ส.ค.2551
ส.ค.2552
เม.ย.2553
ส.ค. 2553
ส.ค.2554

2.4.4 การศึกษาดูงาน
ต.ค.2552
มี.ค.2554
ส.ค.2554
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เลขานุการ สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ที่ปรึ กษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประธานสาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ปรึ กษาชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม CRU

อบรมหลักสู ตรระยะสั้น (5 สัปดาห์) ณ ประเทศนิวซีแลนด์
อบรมผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
การบริ หารจัดการงานบุคคล สําหรับ HR มือใหม่ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์
อบรมผูก้ าํ กับนักศึกษาวิชาทหาร (1 เดือน) จากหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน
การอบรมการบริ หารความเสี่ ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การเขียนแผนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การทําวิจยั ในชั้นเรี ยน คณะวิทยาการจัดการ
การเตรี ยมตัวเพื่อการแข่งขันในตลาดเสรี การศึกษาอาเซี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเรซูเมกัม ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Guangxi Normal University
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลี
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. อาจารย์ ปรางค์ มณี เดชคุ้ม
2. ประวัติและผลงาน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปริ ญญาตรี
กศ.บ.คหกรรม
ปริ ญญาโท บธ.ม.การจัดการทัว่ ไป
กําลังศึกษา ปร.ด.สหวิทยาการเพือ่ การพัฒนา
ปริ ญญาเอก
2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
HRDM2101 การวางแผนและนโยบาย
HRDM2201 การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์

ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ม.อีสเทิร์นเอเซีย
ม.ราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชา

ปี พ.ศ.
สํ าเร็จการศึกษา
2532
2542
-

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต

3(3-0-6) HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) HRDM3102 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6) HRDM3402 การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ
HRDM4401 การสร้างทีมงาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
งานวิจัย
ปรางค์มณี เดชคุม้ . (2541). การจัดการของผู้จัดการในเขตอุตสาหกรรมบางพลี. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_________ .(2552). ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6. กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
_________ .(2553). ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการสรุ ปเนือ้ หาโดยใช้ แผนผัง
ความคิด หลังเรียนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ .กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ปรางค์มณ์ เดชคุม้ .(2550) .เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการจัดการ กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
__________.(2551).เอกสารประกอบการสอนวิชาพัฒนา บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
__________.(2551). เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม.
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

2.4.3 การฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม
ก.ย. 2532
ต.ค. 2532
ส.ค. 2533
ก.ย. 2533
ส.ค. 2534
ก.ย. 2534
ต.ค. 2535
พ.ย. 2535
ก.ย. 2536
ต.ค. 2536

สื่ อมวลชน หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ
ประชาสัมพันธ์ บริ ษทั สยามยามาฮ่า จํากัด
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี และอาจารย์ประจําคณะ
บริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซี ย
อาจารย์ประจําโปรแกรมการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม
ประธานหลักสู ตรสาขาการบริ การทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อบรมการทําบัญชี เบื้องต้นและการทํางบประมาณ
อบรมศิลปการพูด
อบการแก้ปัญหาในงานเบื้องต้น
อบรม WORD PROCESSOR
อบรม LOTUS 123
อบรมEXCEL FOR WINDOWS
อบรมการปรับงาน
อบรมการบริ หารการจัดเก็บเอกสารสําหรับธุ รกิจสมัยใหม่
อบรมการสื่ อข้อความ
อบรมการรวบรวมข้อมูลในกระบวนการแก้ไขปัญหา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสู ตร บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

116
ต.ค. 2537
ส.ค. 2537
ก.ย. 2537
ต.ค. 2552
ก.พ. 2554
ก.พ. 2551
พ.ย. 2553
2.4.4 การศึกษาดูงาน
พ.ศ. 2550
ต.ค. 2553
ส.ค. 2554

อบรมสู่ นกั ประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
อบรมการเป็ นที่ปรึ กษาQC
อบรมเทคนิคการใช้โทรศัพท์ทางธุ รกิจ
อบรมโปรแกรม LISREL
อบรมการเป็ นผูต้ รวจสอบประกันคุณภาพ
อบรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
อบรมการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่

ศึกษาดูงานที่วทิ ยาลัยปี นังโปลีเทคนิค
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนันยาง
ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Yonsai

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศสิ งค์โปร
ประเทศเกาหลี
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. อาจารย์ นภสร เจริ ญโพธิ์
2. ประวัติและผลงาน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

ชื่อสถาบัน

วท.บ.วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต (โภชนวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พบ.ม.เทคโนโลยีการบริ หาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรม)
กําลังศึกษา Human Resource Development
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาเอก ภาคภาษาต่างประเทศ

ปี พ.ศ.
สํ าเร็จการศึกษา
2532
2542
-

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
(ลาศึกษาต่ อ 1 ปี )
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
งานวิจัย
นภสร เจริ ญโพธิ์ และ คณะ .(2552). ปัจจัยการทํางานเป็ นทีมของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม.กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2552). การพัฒนากลยุทธ์ การตลาดและการประชาสั มพันธ์ . กรุ งเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
.(2552). ความสั มพันธ์ ระหว่างยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร . กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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นภสร เจริ ญโพธิ์ .(2551). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ .
กรุ งเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2536-2546
พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั

พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั
พ.ศ. 2551-ปั จจุบนั
2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เจ้าหน้าที่บุคคล หัวหน้าส่ วนสรรหาและอัตรากําลัง ฝ่ ายบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารนครหลวงไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิช าการ สังกัดสาขาวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
ที่ปรึ กษาชุมนุม Y.G.P.S มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

Human Resource Development and Human Resource
Management โดย มหาวิทยาลัยบูรพา
ธรรมาภิบาลและบทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
การสร้างแบบสอบถามวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. อาจารย์ ศศิกานต์ จรณะกรันต์
2. ประวัติและผลงาน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
ปริ ญญาโท พบ.ม.เทคโนโลยีการบริ หาร
(การจัดการประยุกต์)
ปร.ด.การบริ หารการพัฒนา
ปริ ญญา
เอก(กําลัง (นโยบายและการจัดการ)
ศึกษา)

ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ปี พ.ศ.
สํ าเร็จการศึกษา
2538
2540

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
(ลาคลอด)
2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ
ศศิกานต์ จรณะกรันต์.(2545). วัฒนธรรมองค์การกับค่านิ ยมการแข่งขันขององค์การ.
วารสารคณะวิทยาการจัดการ , 29-33
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2551
ประธานสาขาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2.4.3 การฝึ กอบรม
ส.ค. 2550
มี.ค.2551
ก.ค.2551

การบริ หารความเปลี่ยนแปลง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การวางแผนกลยุทธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเขียนและทําผลงานทางวิชาการ ศูนย์ประยุกต์และบริ การวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์
1. อาจารย์ กุลวีณ์ วุฒิกร
2. ประวัติและผลงาน
2.1 ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่ อปริญญา(สาขาวิชา)
ปริ ญญาตรี
โครงการศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

ศศ.บ.การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศศ.บ. วิชาชีพครู (เพิ่มเติม)
บธ.ม.วิทยาการจัดการ
รส.ม.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ

2.3 ภาระการสอน ประจําปี การศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 1/2554
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
HRDM1101 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
HRDM2101 การวิเคราะห์งาน
HRDM2103 การสรรหาและบรรจุพนักงาน

ชื่อสถาบัน
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ปี พ.ศ.
สํ าเร็จการศึกษา
2540
2543
2547
2552

ภาคเรียนที่ 2/2554
ชื่อวิชา
จํานวนหน่ วยกิต

3(3-0-6) HRDM2103 การสรรหาและบรรจุพนักงาน
3(3-0-6)
3(3-0-6) HRDM3101 การบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-6)
3(3-0-6) HRDM4901 สัมมนาทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
1(0-2-1)
HRDM4902 การวิจยั ทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3)

2.4 ผลงานทางวิชาการ
2.4.1 ตํารา หนังสื อ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวิชาการ และงานวิจัย
บทความทางวิชาการ
กุล วีณ์ วุฒิก ร . (2553, กุม ภาพันธ์). การบริ หารจั ดการกับ ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ . วารสารคณะวิทยาการจัดการ กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. 15 - 25

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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กุลวีณ์ วุฒิกร .(2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ :
บทที่ 8 การบริ หารจัดการกับความปลอดภัยและอาชี วอนามัย และบทที่ 9 กฏหมายการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
งานวิจัย

กุลวีณ์ วุฒิกร . (2553). กลยุทธ์ การพัฒนานักศึกษาให้ สัมฤทธิ์ในการเรียน วิชาการสรรหา
และบรรจุพนักงานโดยใช้ ผงั มโนทัศน์ . กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
.(2553). ความพึงพอใจของผู้ประกอบการทีม่ ีต่อบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
2.4.2 ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2540-2541
พ.ศ. 2541-2542
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2545-2550
พ.ศ. 2546-2550
พ.ศ. 2550-2551
พ.ศ. 2551-2553
พ.ศ. 2551 – ปั จจุบนั
พ.ศ. 2551 - ปั จจุบนั
พ.ศ.2554- ปั จจุบนั

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พนักงานฝ่ ายบัญชี บริ ษทั ธนบุรีประกอบยนต์
พนักงานฝ่ ายบริ การผูถ้ ือกรมธรรม์ บริ ษทั ประกันชีวติ ศรี อยุธยา
ซีเอ็มจี
ครู อาสาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิการ
พนักงานราชการฝ่ ายฝึ กอาชี พและการจ้างงานคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุ นนั ทา
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาจารย์ประจํา และตําแหน่งผูช้ ่วยหัวหน้าสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ที่ปรึ กษาชุมนุม Y.G.P.S และชุมนุมจิตอาสาพัฒนาสังคม CRU
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
อาจารย์ประจํา และตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
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2.4.3 การฝึ กอบรม
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2538-2541
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2552-2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GRAMMAR AND WRITING
คอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE
ฝึ กอบรม MINI SMES หลักสู ตร “การบริ การเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
รุ่ น 5”
ฝึ กอบรม OTOP-SME CLINIC ครบทุกขั้นตอน กระทรวง
อุตสาหกรรม
SELF-ESTEEM FOR PEOPLE WITH DISABILTIES
BUSINESS ENGLISH COURSE
ฝึ กอบรมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์
HOW TO DEVELOPMENT YOUR PEOPLE FOR
MANAGER
ได้รับเกียติบตั รที่ให้การสนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม
เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั (บทที่ 1-5)
ฝึ กอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม ค่ายพุทธบุตร พุทธมณฑล จ.
นครปฐม
ฝึ กอบรมวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนโดย
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ฝึ กอบรมการพัฒนาบุคลากรคลื่นลูกใหม่สร้างความก้าวไกลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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