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 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต   

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

ช่ือสถาบัน    มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาการจดัการ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลกัสูตร    

   ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัทิต  

                                                          สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

   ภาษาองักฤษ :  Bachelor  of  Business  Administration   

          Program  in  Human  Resource Management 

 2. ช่ือปริญญา    

 ช่ือเตม็  :   บริหารธุรกิจบณัฑิต  (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์ 

                    :    Bachelor  of  Business  Administration   

        (Human  Resource Management) 

              ช่ือยอ่  :    บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  

   :    B.B.A. (Human  Resource Management) 

 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ) 

  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยผ์ลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางดา้น

การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์าร   สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ    สามารถส่ือสารและทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่นอ้ยกวา่ 133  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  4  ปี    ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.  2548 

 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

  ภาษาไทย  

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  5.3.1     รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

  5.3.2     เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  5.3.3      เป็นไปตามขอ้บ ังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม     วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบั 

                                 อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 

  5.3.4      เป็นไปตามประกาศวา่ดว้ยการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา      ของ 

                                 กระทรวงศึกษาธิการ 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 

  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ปรับปรุงจากหลกัสูตร  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

พ.ศ.2549  เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2554   เป็นตน้ไป  

  สภาวชิาการเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี   4 /2554  วนัท่ี   27   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2554

  สภามหาวทิยาลยัเห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554  วนัท่ี 25  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2554 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  

  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในปีการศึกษา 2556 
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8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

 1. เจา้หนา้ท่ีสรรหาและวา่จา้ง 

 2. เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม 

 3. เจา้หนา้ท่ีบริหารเงินเดือน 

 4. เจา้หนา้ท่ีสายงานสวสัดิการ 

 5. เจา้หนา้ท่ีแรงงานสัมพนัธ์ 

 6. หวัหนา้สายงานทะเบียนและบริการ 

 7. หวัหนา้สายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

9. ช่ือ  ตําแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

 

ลาํดับที ่
ตําแหน่ง

ทางวชิาการ 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

 

สถาบันการศึกษา 

 

ปีทีสํ่าเร็จ 

1. อาจารย ์ นางปรางคม์ณี    

เดชคุม้ 

บธ.ม. 

 

กศ.บ. 

การจดัการ

ทัว่ไป 

คหกรรม 

มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเซีย 

มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

2542 

 

2532 

2. อาจารย ์ นางสาวอรุณรัตน์   

คลา้ยพงษ*์ 

พบ.ม. 

 

ค.บ. 

การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

ภาษาไทย 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

2540 

 

2538 

3. อาจารย ์ นางสาวนภสร     

เจริญโพธ์ิ 

พบ.ม. 

 

วท.บ. 

การพฒันาบุคคล

และฝึกอบรม 

วทิยาศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 

2542 

 

2532 

4. อาจารย ์ นางศศิกานต ์ 

จรณะกรัณย ์
พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การจดัการ

ประยกุต ์

นิเทศศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

2540 

 

2538 

 

*  ประธานหลักสูตร 
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ลาํดับ

ที่ 

ตําแหน่งทาง

วชิาการ 
ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 

 

สถาบันการศึกษา 

 

ปีทีสํ่าเร็จ 

5. อาจารย ์ นางสาวกุลวณ์ี  

 วฒิุกร 

รส.ม. 

 

บธ.ม. 

 

ป.บ. 

 

ศศ.บ. 

พฒันาแรงงาน

และสวสัดิการ 

วทิยาการจดัการ   

 

ประกาศนียบตัร

วชิาชีพครู 

การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยั

ธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

2552 

 

2547 

 

2543 

 

2540 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน (ต้องระบุที่เปิดสอนทุกแห่ง) 

  หอ้งเรียนทฤษฏีและหอ้งปฏิบติัการ     ของมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม    แขวงจนัทรเกษม   เขต

จตุจกัร   กรุงเทพฯ  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

  สถานการณ์หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (2550-2554) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

อย่างกา้วกระโดด ทาํให้ระบบการปฏิบติังานภายในองค์การตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานในสอดคลอ้งกบั

สภาพปัจจุบนัและโดยเฉพาะเร่ืองคนตอ้งเร็วในการเรียนรู้และปรับตวัเพราะทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัช้ีขาด

ตดัสินความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มีผลทําให้เกิดความคิดที่จะให้มี

หลกัสูตร) 

  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   ท่ีพิจารณาในการวางหลกัสูตรนั้นได้

คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต

ขา้งหน้า จะมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากในปีปัจจุบนัท่ีเรามองเห็นมากพอสมควร โลกของเราจะมีความ

เจริญกา้วหน้ามาก เช่น การพฒันาดา้นเทคโนโลยี (ตวัอย่าง-จะมีหุ่นยนต์ขนาดเล็กทาํงานแทนมนุษย)์ การ

พฒันาดา้นไบโอเทคโนโลย ี  เช่น  การพฒันาดา้นยนีส์ /DNA     จะทาํใหว้งการแพทยเ์จริญกา้วหนา้มากทาํให ้

มนุษย ์Generation X อายจุะยนืมากข้ึน ดงันั้น นกับริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตจะตอ้งเตรียมความพร้อม

ของตนเองอยูเ่สมอ จึงจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเป็นทกัษะท่ีสาํคญัอีก   
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6 ข้อ คือ 1. ทกัษะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงในภาวะวิกฤต    2. ทกัษะด้านการแก้ปัญหาและการ

ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 3. ทกัษะดา้นการเป็นโคช้ 4. ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 5. ทกัษะดา้นการทาํงานอยา่ง

เป็นระบบและต่อเน่ือง 6. ทกัษะดา้นการบริหาร KPI และเป้าหมายในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  พร้อม

ทั้งมีความเป็นมืออาชีพ มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีช่วยช้ีนาํ

และขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวถีิชีวติของสังคมไทย    

 11.3  สถานการณ์ด้านความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ และต่างประเทศ 

                       จากแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีตอ้งการแรงงานท่ีมีศกัยภาพท่ีได้มาตรฐานสากล มีความรู้ 

ความสามารถท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะวยัแรงงานซ่ึงเป็นกาํลงัหลกัในการพฒันาในด้านต่างๆ 

หลักสูตรเห็นความสําคญัดังกล่าว จึงปรับปรุง พฒันาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ 

 11.4  ความก้าวหน้าทางวชิาการและเทคโนโลย ี

                      จากสภาวะการเปล่ียนแปลงของวิทยาการและศาสตร์ต่างๆอยา่งไม่หยุดย ั้ง ทาํให้เกิดเทคโนโลย ี

หรือนวตักรรมต่างๆ ส่งผลให้บุคลากรต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีหรือ

นวตักรรมต่างๆมาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  หลกัสูตรเห็นความสําคญัดงักล่าว จึงปรับปรุง พฒันา

หลกัสูตรใหส้ามารถตอบสนองต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยไีด ้

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 

                     การพฒันาหลักสูตรได้มาตรฐานและทันกับสถานการณ์ต้องพฒันาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของธุรกิจและเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการรองรับการ

แข่งขนัทางดา้นธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคลากรในประเทศตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ี

พร้อมจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและ

วชิาชีพ รวมถึงมีความเขา้ใจในผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจต่อสังคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ ซ่ึง

เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัดา้นมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเร่ืองของการพฒันาคนและการ

วจิยั และการผลิตบณัฑิตท่ีเก่งและดี มีคุณธรรม จริยธรรมทางวชิาชีพ 

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

                      ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพันธกิจของ

มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 

1. ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม 

2. ผลิตบณัฑิตใหมี้ภูมิปัญญาท่ีมีศกัยภาพสู่มาตรฐานสากล 
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3. วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4. บริการทางวชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

5. เสริมสร้าง ทาํนุบาํรุง และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมแก่สังคม 

6. ส่งเสริมการพฒันาสังคมใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางพระราชดาํริ 

7. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

  

 การพฒันาหลกัสูตรเน้นการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั บูรณาการความรู้ การประยุกต์ใช้

อยา่งเหมาะสม สร้างเอกลกัษณ์ของบณัฑิต ตอบสนองความตอ้งการของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

  13.1.1  รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไดแ้ก่    กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กลุ่ม 

                                    วชิาภาษา  กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวชิาพลานามยั 

                        13.1.2  รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ  ไดแ้ก่ กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ  และกลุ่มวชิาภาษา 

                        13.1.3  รายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี  ไดแ้ก่ รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยเฉพาะ / ภาค 

                                     วชิา / สาขา วชิาต่างๆของมหาวทิยาลยั 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

         วชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 13.3 การบริหารจัดการ 

  สาขาวิชามีคณะกรรมการ อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร ตลอดจนมีอาจารยผ์ูป้ระสานงาน

รายวชิาของสาขา  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากภาควชิาอ่ืน ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งภายใน/นอกคณะ  ในการ

กาํกบัดูแลดา้นเน้ือหาสาระ  การจดัตารางการเรียนการสอน การประเมินผล ฯให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  ซ่ึง

เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กสาขามีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ตรงกบัความจาํเป็นของหลกัสูตรอ่ืน ๆ 

ส่วนการคิดภาระงานใหแ้ก่หลกัสูตรใชห้ลกัเกณฑต์ามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

บูรณาการความรู้  เชิดชูคุณธรรม ผูน้าํชุมชนพฒันา กา้วหนา้สู่สากล 

1.2 วัตถุประสงค์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี

วตัถุประสงค์สําคัญเพือ่ให้บัณฑิตมีคุณลกัษณะดังนี ้

1. มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และทศันคติท่ีดีต่อตนเอง วิชาชีพ และการพฒันาสังคมทุก

ระดบัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัและการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

2. สามารถแกปั้ญหา    รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง เป็นผูน้าํท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้และ

ภูมิปัญญาสู่การสร้างสรรคก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามแนวพระราชดาํริ 

3. สนบัสนุนและสร้างสรรค์ความเขม้แข็ง ในการผลิตและพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา อาจารย ์

และบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

4. พฒันาและบริหารงานภายในหลกัสูตร เนน้ทั้งดา้นวชิาการ  หอ้งสมุดและเทคโนโลยีท่ีพร้อม

สําหรับคน้ควา้ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐานเกิดความพึงพอใจร่วมกนัทั้งนักศึกษา 

อาจารย ์และผูป้ระกอบการ  

          5.   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ    ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุน                     

  การพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นตน้แบบท่ีดี 

6. มีแผนงาน กิจกรรม โครงการและการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุน เผยแพร่การวิจยั และทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ มี

มาตรฐานไ ม่ตํ่ าก ว่า ท่ี  ส กอ. 

กาํหนด และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

(TQF) 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.   TQF 

และหลกัสูตรในระดบัสากล  

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
-ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของธุรกิจและ

การเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลย ี

-ติดตามความเปล่ียนแปลงใน

ความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการและ

ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลย ี

-รายงานประเมินความพึงพอใจในการ

ใชบ้ณัฑิตของประกอบการ 

-ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจในดา้น

ทกัษะความรู้ ความสามารถในการ

ทาํงาน โดยเฉล่ียในระดบัดี 

-พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน

การสอนและบริการวชิาการ 

ใหมี้ประสบการณ์จากการนาํ

ความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการ

ปฏิบติัไปทาํงานไดจ้ริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ

เรียนการสอนใหท้าํงานบริการ

วชิาการแก่องคก์รภายนอก 

- อาจารยผ์ูส้อนตอ้งจบ

การศึกษาตรงกบัเกณฑท่ี์ สกอ.

กาํหนด 

- แผนงาน โครงการ กิจกรรมการบริการ

วชิาการต่างๆ ต่อนกัศึกษา อาจารยแ์ละผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียในหลกัสูตร 

 

 

หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

    ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

 ไม่มี 

2   การดําเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั- เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคเรียนท่ี 1 มิถุนายน – ตุลาคม 

 ภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน – มีนาคม 

 ภาคฤดูร้อน   - 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.  ตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.  ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.  ผา่นการเทียบโอนรายวชิา/ประสบการณ์ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

พ.ศ. 2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

2.3.1 ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งตํ่า 

2.3.2 ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีเรียนในสาขาวชิาชีพ 

2.3.3 การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษากบัมธัยมศึกษามีความแตกต่างกนั      ดงันั้น  

         นกัศึกษาใหม่อาจมีปัญหาในการปรับตวั 

2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 2.4.1 นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาองักฤษตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด ใหล้งทะเบียนรายวชิา   

          ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อม 

 2.4.2  จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ตํ่า 

 2.4.3  จดัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

 

 

 

ระดับช้ันปี จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

                     ชั้นปีท่ี 1 

                     ชั้นปีท่ี 2 

                     ชั้นปีท่ี 3 

                     ชั้นปีท่ี 4 

80 

 

 

80 

80 

 

80 

80 

80 

 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะสําเร็จ

การศึกษา 

- - - 64 64 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

          2.6.1  งบประมาณรายรับ              (หน่วย : บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

ค่าบาํรุงการศึกษา 

ค่าลงทะเบียน 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

456,000 

240,000 

- 

912,000 

480,000 

- 

1,368,000 

720,000 

- 

1,824,000 

960,000 

- 

1,824,000 

960,000 

- 

รวมรายรับทั้งหมด 696,000 1,392,000 2,088,000 2,784,000 2,784,000 

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาคเรียนต่อคน 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 

   

   2.6.2  งบประมาณรายจ่าย                                                                             (หน่วย : บาท) 
 

 

รายการ ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

ก. งบดําเนินงาน 

     1.   ค่าใชจ่้ายบุคลากร 

     2.   ค่าใชจ่้ายดาํเนินการ   

           (ไม่รวม 3 )                 

     3.   ทุนการศึกษา 

      4.  รายจ่ายระดบั 

            มหาวทิยาลยั 

 

960,360 

328,100 

 

- 

- 

 

1,037,189 

344,510 

 

- 

- 

 

 

1,120,165 

361,740 

 

- 

- 

 

1,209,779 

379,830 

 

- 

- 

 

1,306,562 

398,830 

 

- 

- 

รวม(ก) 1,288,460 1,381,699 1,481,905 1,589,609 1,705,392 

ข.  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม(ข) - - - - - 

รวม(ก)+(ข  ) 1,288,460 1,380,699 1,481,905 1,589,609 1,705,392 

จํานวนนักศึกษา  80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 16,105.75 8,629.37 6,174.60 4,967.53 4,967.53  
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

จดัการศึกษาแบบชั้นเรียนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 

 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 

          ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี   

                พ.ศ.  2548  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
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3 . หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า    133   หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

               1.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                                              30 หน่วยกติ 

               2.    หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                                     97 หน่วยกติ  

                      2.1   กลุ่มวชิาแกน                                                                                                    45 หน่วยกติ   

                     2.2   กลุ่มวชิาเอก                                                                                                      45 หน่วยกติ   

       2.2.1   กลุ่มวชิาเอกบังคับ                                                                                 30 หน่วยกติ 

                       2.2.2   กลุ่มวชิาเอกเลอืก                                                                         15 หน่วยกติ  

                     2.3  กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบกาณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษาไม่น้อยกว่า            7  หน่วยกติ   

 เลอืกเรียนจากข้อ 2.3.1 หรือ ข้อ 2.3.2 

  2.3.1   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      7  หน่วยกติ 

  2.3.2   สหกจิศึกษา        8  หน่วยกติ                                              

                     3. หมวดวชิาเลือกเสรี                                                                                                       6  หน่วยกติ 

3.1.3 รายวชิาในโครงสร้างหลกัสูตร 

      

 1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                                                                                        30  หน่วยกติ  

   1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ เลอืกเรียน 6 หน่วยกติ  

GESC1101  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                    3(3-0-6) 

                    Information Technology and Communication 

GESC1102  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ 3(3-0-6) 

                                  Sciences for Life 

 GESC1103  พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

                 Plants for Life 

GESC1104   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ                                                    3(3-0-6)         

                      Natural Resources and Environment for Life                                   

GESC1105   ชีวติกบัเทคโนโลย ี                          3(3-0-6) 

        Life and Technology 

GESC1106   การคิดและคณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั                                                        3(3-0-6) 

                                   Thinking  and  Mathematics in  Daily  Life 
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  1.2 กลุ่มภาษา                                                                                         9  หน่วยกติ 

วชิาบังคับ 6  หน่วยกติ 

GEEN1001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร                                                                               3(3-0-6) 

                     English for Communication 

GETH1001  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

                     Thai for Communication 

 วชิาเลอืก 3  หน่วยกติ 

GECN1101  ภาษาจีนเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                        3(3-0-6) 

        Basic Chinese for Communication 

GEEN1101  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูง 3(3-0-6) 

                  English for Advanced Communication 

GEEN1102  ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสาํหรับการสมคัรงาน 3(3-0-6) 

                 English for Career Application 

GEFR1101  ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                        3(3-0-6) 

        Basic French for Communication 

GEJP1101   ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                        3(3-0-6) 

        Basic Japanese for Communication 

GEKM1101 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                        3(3-0-6) 

        Basic Khmer for Communication 

GEKR1101  ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร               3(3-0-6) 

        Basic Korean for Communication  

GEVN1101  ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้เพื่อการส่ือสาร                       3(3-0-6) 

         Basic Vietnamese for Communication 

 

           1.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                                   7 หน่วยกิต 

             วชิาบังคับ 1  หน่วยกติ 

 GEHS1001  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2) 

                 Information for Learning 
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วชิาเลอืก 6  หน่วยกติ 

GEHS1101  สุนทรียภาพของชีวติ 3(3-0-6) 

                    Aesthetics of Life 

 GEHS1102  การพฒันาตนเพื่อความสุขของชีวิต 3(3-0-6) 

                 Self-Development for Happiness  in  Life 

GEHS1103  จริยธรรมทางสังคมและการใชเ้หตุผล 3(3-0-6) 

                                   Social Morality and Reasoning  

 

1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                    6 หน่วยกิต   

วชิาบังคับ 3  หน่วยกติ 

GESO1001  พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

                  Dynamics of Thai Society 

วชิาเลอืก 3  หน่วยกติ 

GESO1101  พลวตัสังคมโลก 3(3-0-6) 

                                  Dynamics of Global Society 

GESO1102  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

                  Man and Environment 

GESO1103  กฎหมายในชีวติประจาํวนั 3(3-0-6) 

                                  Law  in  Daily Life  

GESO1104  เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

                     Sufficiency Economy and Application 

GESO1105  ธุรกิจสาํหรับชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

                    Business  for  Daily  Life 

 

   1.5 กลุ่มวชิาพลานามัย              2 หน่วยกติ  

              วชิาบังคับ 2  หน่วยกติ 

GEPA1001  การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

                   Exercises for Health 

 GEPA1002  กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

                                       Individual Sports 
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     2.  หมวดวชิาเฉพาะ                                                                                                     97 หน่วยกติ 

     2.1  กลุ่มวชิาแกน                                                                                                               45 หน่วยกติ  

 ACCT1103  หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้                                                                                             3(3-0-6) 

              Introduction to Principles of Accounting   

      ACCT3201   การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                       3(3-0-6) 

                           Managerial  Accounting 

       APST2105   สถิติธุรกิจ                                                                                                                3(3-0-6) 

               Business Statistics 

BENG1101  ภาษาองักฤษธุรกิจ  1                                                               3(3-0-6) 

               Business  English   1 

BENG1102  ภาษาองักฤษธุรกิจ   2                                                                                        3(3-0-6) 

               Business  English    2 

ECON1101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1            3(3-0-6) 

                            Microeconomics     1 

ECON1102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1            3(3-0-6) 

               Macroeconomics     1 

       ECON 3305  การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

    Quantitative  Analysis  in  Business 

FINB1101    การเงินธุรกิจ                                                                                                          3(3-0-6) 

              Business Finance 

FINB2201    การภาษีอากรธุรกิจ                                                                                                 3(3-0-6) 

               Business Taxation 

HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                   3(3-0-6) 

               Human  Resource Management 

LAWS2501  กฎหมายธุรกิจ                                                                                                        3(3-0-6) 

               Business  Laws 

MKRT1101  หลกัการตลาด                                                                                                       3(3-0-6) 

               Principles of Marketing                                                                           

MNGT1102  การจดัองคก์ารและจริยธรรมทางธุรกิจ                                                                 3(3-0-6) 

               Organization  Management and Business  Ethics 

MNGT3104  การจดัการการผลิตและดาํเนินงาน                                                                        3(3-0-6) 
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                Production and Operation   Management 

 

2.2   กลุ่มวชิาเอก                                  45  หน่วยกติ 

        2.2.1   วชิาเอกบังคับ                                 30  หน่วยกติ 

HRDM2101  นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                               3(3-0-6) 

        Human Resource Management Planning and Policy 

HRDM2102  การวเิคราะห์งาน                                                 3(3-0-6) 

        Job Analysis  

HRDM2103  การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน                    3(3-0-6) 

                      Employee Recruitment and Selection     

HRDM2104  การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม                                   3(3-0-6) 

        Personnal Development and Training 

HRDM3101  การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกลู                                    3(3-0-6) 

        Compensation and Benefit Management 

HRDM3102  การประเมินผลการปฏิบติังาน                                                                    3(3-0-6) 

        Performance Appraisal 

HRDM3103  ความปลอดภยัและแรงงานสัมพนัธ์                                                            3(3-0-6) 

                      Safety and Labor Relations 

HRDM3901  วธีิวจิยัวทิยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                             3(3-0-6) 

                      Research Methodology   in Human Resource Management 

HRDM4103  นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์    3(3-0-6) 

                      Innovation and Tool for Human Resource Management 

HRDM4902  การวจิยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                    3(0-6-3) 

                      Research   Studies  in  Human  Resource Management 

                

  2.2.2   วชิาเอกเลอืก                                                  15   หน่วยกติ 

BCOM4204  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                    3(2-2-5) 

                       Human Resource Management Information Systems 

HRDM3203  การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และทีมงานในองคก์าร                                  3(3-0-6) 

                      Human Relationship and Team Building in Organization 

HRDM3204  จิตวทิยาองคก์ารและการบริหารความขดัแยง้                                             3(3-0-6) 

                      Organizational Psychology and Conflict Management 

HRDM3205  ภาวะผูน้าํและการพฒันาบุคลิกภาพ                   3(3-0-6) 

         Leadership and Personality Development 
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HRDM4201  การบริหารโครงการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์               3(3-0-6) 

         Training and  Human Resource Development  

HRDM4206  ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                             3(3-0-6) 

         Thai Wisdom for Human Resource Development 

HRDM4901  สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                   3(2-2-5) 

                      Seminar in  Human Resource Management 

 

2.3     กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษาเลอืกเรียนไม่น้อยกว่า    7   หน่วยกติ 

HRDM4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                 2 (90) 

                       Preparation  for  Occupational   Practicum in  Human  Resource  Management 

 HRDM4802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                            5(350) 

                       Occupational  Practicum  in Human Resource Management 

                         หรือ 

HRDM4803  การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                     2(90)     

         Preparation for Co-operative Education  in Human Resource Management                                   

HRDM4804  สหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์                   6(540)              

                      Co-operative Education in Human Resource Management 

 

3.     หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                                                  6   หน่วยกติ  

   ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ   ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  โดยไม่ซํ้ ากบัรายวชิาท่ี

เคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีกาํหนดใหเ้รียนไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาํเร็จหลกัสูตร 

ของสาขาวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1  

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป GESC 1101 เทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

3(3-0-6) 

 GESO 1101 พลวตัสังคมไทย 3(3-0-6) 

 GEHS 1102 การพฒันาตนเพื่อความสุข 

ของชีวติ 

3(3-0-6) 

 GEPA  1001 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน BENG 1701 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

 ECON 1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 

 MKRT 1101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 MNGT 1102 การจดัองค์การและจริยธรรม

ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) 

    2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   - 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก   - 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึก  

          ประสบการณ์วชิาชีพ 

          หรือสหกิจศึกษา         

  - 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   - 

รวม   22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม             หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

19 

 

 

 

ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่2  

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 GEHS 1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 

 GEHS 1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้

เหตุผล 

3(3-0-6) 

 GESO 1104 เศรษฐกิจพอเพียงและการ

ประยกุตใ์ช ้

3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT 1101 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 ECON 1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 

 BENG 1702 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 

 HRDM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

    2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   - 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก   - 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการ    

          และฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพ 

          หรือสหกิจศึกษา         

  - 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   - 

รวม   22 
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ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1   

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป GESC 1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติ 

3(3-0-6) 

 GEEN 1001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 GEPA 1002 กีฬาประเภทบุคคล 1(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน APST 2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 FINB 1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 LAWS 2501 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

    2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HRDM2101 นโยบายและแผนการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

 HRDM2102 การวเิคราะห์งาน 3(3-0-6) 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก   - 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึก 

          ประสบการณ์วชิาชีพ 

          หรือสหกิจศึกษา         

  - 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   - 

รวม   22 
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ช้ันปีที ่ 2 

ภาคการศึกษาที ่2  

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป GEEN 1102 ภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมสาํหรับการสมคัรงาน 

3(3-0-6) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

     2.1 กลุ่มวชิาแกน FINB 2201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 ECON 3305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

     2.2  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HRDM 2103 การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 3(3-0-6) 

 HRDM2104 การพฒันาบุคคลและการ

ฝึกอบรม 

3(3-0-6) 

 HRDM 3101 การบริหารค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์เก้ือกลู  

3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการ 

          และฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพหรือสหกิจ 

          ศึกษา         

  - 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี HRDM 4201 การบริหารโครงการฝึกอบรมและ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

รวม   21 
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ช้ันปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1   

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน ACCT 3201 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HRDM 3102 การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก HRDM3203 การสร้างมนุษยสัมพนัธ์

และทีมงานในองคก์าร 

3(3-0-6) 

 HRDM 3204 จิตวิทยาองคก์ารและการ

บริหารความขดัแยง้ 

3(3-0-6) 

 HRDM 3205 ภาวะผูน้าํและการพฒันา

บุคลิกภาพ 

3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและ 

           และฝึกประสบการณ์ 

           วชิาชีพหรือสหกิจ 

            ศึกษา         

  - 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   - 

รวม   15 
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ช้ันปีที ่ 3 

ภาคการศึกษาที ่2   

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

   2.1 กลุ่มวชิาแกน MNGT 3105 การจดัการการผลิตและ

ดาํเนินงาน 

3(3-0-6) 

   2.2  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HRDM 3103 ความปลอดภยัและแรงงาน

สัมพนัธ์ 

3(3-0-6) 

 HRDM 3901 วธีิวจิยัวทิยาทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

    2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก    

 HRDM 4206 ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย กั บ ก า ร

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและ 

           และฝึกประสบการณ์ 

           วชิาชีพหรือสหกิจ 

            ศึกษา         

   

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี BCOM 4204 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์

3(2-2-5) 

รวม   15 
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ช้ันปีที ่4 

ภาคการศึกษาที ่1  

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1  กลุ่มวชิาแกน    

    2.2  กลุ่มวชิาเอกบงัคบั HRDM4103 นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

 HRDM 4902 การวจิยัทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

3(0-6-3) 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก    

 HRDM4901 สัมมนาทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์
3(2-2-5) 

   2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและ  

         และฝึกประสบการณ์ 

         วชิาชีพหรือสหกิจ 

         ศึกษา         

HRDM4801 

 

หรือ 

HRDM 4803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์

วชิาชีพการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

หรือ 

การเตรียมสหกิจศึกษาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์

2(90) 

 

 

2(90) 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี    

รวม       11 
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ภาคการศึกษาที ่2   

หมวดวชิา รหัสวชิา วชิา หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ    

    2.1 กลุ่มวชิาแกน   - 

    2.2 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั   - 

    2.3 กลุ่มวชิาเอกเลือก   - 

    2.4 กลุ่มวชิาปฏิบติัการและ 

          และฝึกประสบการณ์ 

          วชิาชีพหรือสหกิจ 

          ศึกษา         

HRDM4802   

 

หรือ 

HRDM 4804 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

หรือ 

สหกิจศึกษาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

5 (350) 

 

 

6(540) 

3.  หมวดเลือกเสรี   - 

รวม   5-6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวชิา  

  

ACCT1103 หลกัการบัญชีเบือ้งต้น                                                                                                3(3-0-6)     

 Introduction to Principles of Accounting   

   ความหมาย    วตัถุประสงค์ของการบญัชี    ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี    

 หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่    การทาํบญัชีตามวงจร

บญัชี  การจดัทาํรายงานการเงินของกิจการขายสินคา้   ผลิตสินคา้และให้บริการ  การนาํ

ขอ้มูลทางการบญัชี  ไปใช้ในการจดัการและการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

ACCT3201 การบัญชีเพือ่การจัดการ                                                                                           3(3-0-6) 

  Managerial  Accounting    

                                วชิาบังคับก่อน :  ACCT1103 หลกัการบัญชีเบือ้งต้น  

การพฒันาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี     เพื่อนาํไปใชใ้นการวางแผน การ

ควบคุมและการตดัสินใจ     โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวมและการบญัชีตน้ทุนผนั

แปร  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณ ตน้ทุน กาํไร การวิเคราะห์ตน้ทุนภาษีและ

ขอ้จาํกดัของขอ้มูลต่าง ๆ  การจดัทาํงบประมาณ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงินและ

งบกระแสเงินสด 

  

APST2105  สถิติธุรกจิ                           3(3-0-6)      

         Business Statistics 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสถิติ  ตัวแปรสุ่ม  และการแจกแจงความน่าจะเป็น                      

ของตวัแปรสุ่ม  ประชากร  และการสุ่มตวัอย่าง  การประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน     

การทดสอบไคสแควร์  การวเิคราะห์ความแปรปรวน  การวเิคราะห์การถดถอย  และสหพนัธ์

อยา่งง่าย  อนุกรมเวลา  และเลขดชันี  และการประยกุตใ์ชท้างธุรกิจ   

 

BCOM4204  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                          3(2-2-5) 

                   Human Resource Management Information Systems 

     ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ  ท่ีใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  การจดัเก็บขอ้มูลท่ี

จาํเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิธีจดัเก็บเพื่อประโยชน์ในการคน้หาและเรียกใช้

ขอ้มูล การนาํคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือต่างๆ มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลลกัษณะขอ้สนเทศ

เก่ียวกบังานบุคคลท่ีใชใ้นการวางแผน  และตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
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BENG 1701      ภาษาองักฤษธุรกจิ 1                          3(3-0-6) 

                           Business English 1 

ความรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจ ซ่ึงเน้นท่ีการส่ือสารภายในสํานกังาน คาํจาํกดัความ

ทางดา้นธุรกิจ และสํานวนต่าง ๆ ซ่ึงมีความหลากหลายจะถูกนาํมาใช้โดยผา่นหวัขอ้เร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการภายในสํานกังาน พนกังานและหนา้ท่ี การโทรศพัท์   การจดัการ

และการนดัหมาย  การติดต่อทางสังคม  การตอบรับจดหมายธุรกิจ (บนัทึกสั้ น , จดหมาย

ธุรกิจ , ประกาศย่อย  และประกาศทัว่ไป)  จดหมายสอบถาม  ใบเสนอราคา และใบสั่งซ้ือ 

ตลอดจนการสมคัรงาน  

 

BENG 1702        ภาษาองักฤษธุรกจิ 2                         3(3-0-6) 

                            Business English 2 

               วชิาบังคับก่อน  :  BENG 1701 ภาษาองักฤษธุรกจิ 1  

นกัศึกษาไดมี้โอกาสในการศึกษาโลกธุรกิจ  โดยมุ่งเนน้การคา้ภายในประเทศ และ

ระหวา่งประเทศในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การนาํเขา้-ส่งออก การขนส่ง ธุรกรรมทาง

ธนาคาร  การติดต่อธุรกิจทางโรงแรม  ระเบียบวาระการประชุมและบนัทึกการประชุม  

รายงานบริษทั     การโฆษณาสินคา้    ธุรกิจในโลกอินเทอร์เน็ต     จดหมายร้องเรียน    และ

ประนีประนอม เป็นตน้ 

 

ECON1101       เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1             3(3-0-6) 

    Microeconomics 1 

              ความหมายของเศรษฐศาสตร์   ปัจจยัการผลิต   พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  พฤติกรรม

ของผูผ้ลิต    อุปสงค์    อุปทาน    ทฤษฎีการผลิต    ต้นทุนการกําหนดราคาในตลาด     

ประเภทต่างๆ  การจดัสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจยัการผลิตในรูป  ค่าเช่า  ค่าจา้ง   ดอกเบ้ีย

และกาํไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 
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ECON1102      เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                                                                                              3(3-0-6) 

  Macroeconomics 1 

   ความหมายและวิธีการศึกษา  เศรษฐศาสตร์ เ ป้าหมายและปัญหาในทาง

เศรษฐศาสตร์  มหภาคศึกษาพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวักาํหนด

รายได้ประชาชาติและดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการ

บริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล   การว่าจา้งทาํงาน ระดบัเงินเฟ้อ เงินฝืด 

นโยบายการเงิน และการคลงั ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การคา้ระหว่าง

ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์เศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย    

 

ECON3305      การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ        3(3-0-6) 

                         Quantitative  Analysis  in Business 

             วชิาบังคับก่อน :  APST 2105  สถิติธุรกจิ 

              กระบวนการตดัสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ

เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  ความน่าจะเป็นแผนภูมิเพื่อการตดัสินใจ (Decision Trees)  

ตวัแบบเชิงสินคา้คงคลงั (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming )  

เทคนิคการประเมินผลและตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตวัแบบมาร์กอฟ ( Markov 

Model) ทฤษฏีเกมส์  แถวรอคอยและการจาํลองเหตุการณ์   

                                                    

FINB1101  การเงินธุรกจิ                             3(3-0-6) 

      Business Finance       

   วชิาบังคับก่อน : ACCT1101  การบัญชีข้ันต้น 1  หรือ 

     ACCT1103  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น   

บทบาทและจุดมุ่งหมายในการบริหารทางการเงิน การวเิคราะห์และวางแผนทางการ

เงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด ลูกหน้ี  และสินคา้ การศึกษาค่าของเงิน

ตามเวลา   โครงการลงทุน  วิธีการจดัหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จาก

ตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม             หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

29 

 

 

 

FINB 2201  การภาษีอากรธุรกจิ                                      3(3-0-6) 

                 Business Taxation      

      วชิาบังคับก่อน : ACCT1103  หลกัการบัญชีเบือ้งต้น   

               ความรู้เก่ียวกบัการภาษีอากรธุรกิจประเภทต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล และธุรกิจ 

ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

GECN1101     ภาษาจีนเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร            3(3-0-6) 

           Basic  Chinese  for  Communication 

ทักษะพื้นฐานภาษาจีนเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน

ชีวติประจาํวนั  การแนะนาํตวั การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าว

คําอําลา ถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมใน

ชีวติประจาํวนั 

 

GEEN1001       ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร                                                                                     3(3-0-6) 

               English for Communication 

             ทกัษะภาษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เน้นการฟัง การพูด เพื่อการ

ส่ือสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ  ให้มีทกัษะในการอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจาํวนั     

สามารถเขียนประโยคพื้นฐาน  และขอ้ความสั้น ๆ   เพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

 

GEEN1101       ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารข้ันสูง                                                                           3(3-0-6) 

               English for Advanced  Communication 

            ทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน  ในระดบัสูง การส่ือสาร 

โดยใชศ้พัทแ์ละรูปแบบของประโยคท่ีซบัซ้อน  การสนทนา  อภิปรายโตต้อบ  การนาํเสนอ 

การอ่านขอ้ความท่ีซบัซ้อน  บทความเชิงวิชาการ และตาํราจากส่ือต่างๆ  การเขียนประโยค

ระดบัซบัซอ้น  เขียนขอ้ความตั้งแต่สองยอ่หนา้  และเขียนสรุปสาระสําคญัของบทความทาง

วชิาการ 
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GEEN1102     ภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพร้อมสําหรับการสมัครงาน                                          3(3-0-6) 

       English for Career Application 

              ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน  การอ่านเอกสาร  

ประชาสัมพนัธ์  การรับสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

พฒันาทกัษะการพดูเพื่อการเตรียมตวัสัมภาษณ์และการติดตามผลการสมคัรงาน 

 

GEFR1101     ภาษาฝร่ังเศสเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร            3(3-0-6) 

           Basic  French  for  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั   การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  การกล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถาม

และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEHS1001     สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                                                                                           1(1-0-2) 

       Information for Learning 

           ความหมาย    ความสําคัญของสารสนเทศ    แหล่งสารสนเทศในการศึกษา      

คน้ควา้ภายในสถาบนัการศึกษา  และแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ   วิธีการสืบคน้ฐานขอ้มูลต่าง 

ๆ   การรวบรวมสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง    และวิธีการนําเสนอผล

การศึกษา    คน้ควา้ตามรูปแบบมาตรฐาน 

 

GEHS1101     สุนทรียภาพของชีวติ                                                                                                    3(3-0-6) 

          Aesthetics of Life 

             ความหมายของสุนทรียศาสตร์    และความงดงามของศาสตร์ทางดนตรี       

นาฏศิลป์และศิลปะทั้งไทย   และสากลให้เกิดความซาบซ้ึง   และเห็นคุณค่าของศาสตร์ทาง

ความงาม    สามารถวิเคราะห์    คุณค่าทางสุนทรียศิลป์   โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิง

คุณค่า    อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารสนิยม  สามารถดาํรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
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GEHS1102     การพฒันาตนเพือ่ความสุขของชีวติ        3(3-0-6)  

       Self-Development for Happiness in Life 

 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้นฐานทาง

สรีรวทิยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย ์ พฒันาการของมนุษยทุ์กช่วงวยั    การศึกษาตนเอง  และ

การประเมินตนเองเพื่อการพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง     

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ    มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน   สุขภาพจิตและการจัดการ

ความเครียด   การสร้างเสริมชีวติใหมี้ความสุข 

 

GEHS1103     จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 

           Social Morality and Reasoning 

           แนวคิดพื้นฐานของมนุษย ์ โลกทศัน์  ชีวทศัน์   การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  

การมีวินัย    ความรับผิดชอบ   การพฒันาปัญญาตามหลกัศาสนธรรม  การใช้เหตุผลอย่าง

สร้างสรรค ์  เพื่อการดาํรงชีวติในสังคมอยา่งมีสันติสุข  และสันติธรรม 

 

GEJP1101     ภาษาญีปุ่่นเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                         3(3-0-6) 

         Basic  Japanese  for  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหัวขอ้ท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEKM1101  ภาษาเขมรเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร             3(3-0-6) 

               Basic  Khmer  for  Communication  

         ทกัษะพื้นฐานภาษาเขมรเบ้ืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อท่ีใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

GEKR1101  ภาษาเกาหลเีบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร             3(3-0-6) 

         Basic  Korean  for  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง  พดู  อ่าน   เขียน  ในหวัขอ้ท่ีใชใ้น

ชีวติประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 
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GEPA1001     การออกกําลงักายเพือ่สุขภาพ                                                                                                     1(0-2-1) 

        Exercises  for  Health 

 หลักการออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ  การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย การออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต  

ตลอดจนสามารถนาํการออกกาํลงักายไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวติ 

 

GEPA1002     กฬีาประเภทบุคคล                                                                                                                      1(0-2-1) 

             Individual Sports 

         ทกัษะการเล่นกีฬา   และมารยาทการเล่นกีฬาประเภทบุคคลตามความสนใจ และความ

ตอ้งการของผูเ้รียน เพื่อการพฒันา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจให้สามารถ นาํเอาการเล่น

กีฬาเป็นทกัษะทางสังคม  และการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

GESC1101     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร                                                                          3(3-0-6) 

        Information Technology and Communication 

                                    ระบบคอมพิวเตอร์   ระบบโทรคมนาคม  ระบบการจดัการสารสนเทศ    การประมวล 

ขอ้มูล    การใช้งานโปรแกรมระบบ  โปรแกรมสําเร็จรูปการบริการต่าง ๆ   ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์    และอินเทอร์เน็ต   เพื่อการศึกษาคน้ควา้   การทาํรายงาน   การนาํเสนอผลงาน     

และประยกุตใ์ชง้านในชีวติประจาํวนั   อยา่งมีประสิทธิภาพ    โดยเคารพในสิทธิ ทางประมวล

ขอ้มูล    การใชง้านโปรแกรมระบบ   โปรแกรมสาํเร็จรูปการบริการต่าง ๆ              

 

GESC1102      วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติ                                                                                                3(3-0-6) 

                         Sciences  for  Life 

  กระบวนการและการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพฒันาคุณภาพ  ชีวิต  

ความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัอาหาร  การออกกาํลงักาย  ยาและสมุนไพร  การใช้สารเคมีใน

ชีวิตประจาํวนัอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  ความสําคญัของพลงังานต่อโลกและชีวิต  ความ

ส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกนัสารเสพติด 
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GESC1103     พชืพรรณเพือ่ชีวติ                                                                                                      3(3-0-6) 

        Plants  for  Life 

                     คุณและค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิต และการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

 

GESC1104     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ชีวติ                                                             3(3-0-6) 

Natural Resources and Environment for Life  

                 ทรัพยากรธรรมชาติ    ส่ิ งแวดล้อมการอนุ รักษ์   ผลกระทบท่ี เ กิด ข้ึนจาก

ความกา้วหน้าด้านวิทยาศาสตร์    และเทคโนโลยีท่ีมีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพชีวภาพ  

และการดํารงชีว ิตของมนุษยก์ารมีส่วนร่วมในการจดัการฟ้ืนฟูส่ง เสริม บาํรุงรักษา

คุม้ครอง    ทรัพยากร  ตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

  GESC1105     ชีวติกบัเทคโนโลยี                                     3(3-0-6) 

Life and Technology 

                         ความกา้วหนา้และ การพฒันาเทคโนโลยใีนปัจจุบนัและอนาคต      บทบาทและผล 

          กระทบของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต  เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  นาโนเทคโนโลย ี     

เทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภยั เทคโนโลยีสะอาด    และการใช้

เทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด 

         

GESC1106    การคิดและคณติศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                 3(3-0-6) 

                            Thinking   and Mathematics in Daily Life 

                 การคิดและกระบวนการคิดของมนุษย์  รูปแบบการคิด   กระบวนการคิดทาง

คณิตศาสตร์และการให้เหตุผล   การแปลความหมายและการส่ือสารทางคณิตศาสตร์  การ

เปรียบเทียบหน่วยวดั   อตัราการเปล่ียนแปลงสกุลเงิน   ดอกเบ้ีย   ภาษี   การประยุกตค์ณิตศาสตร์

และสถิติเพื่อการตดัสินใจ  การคาดการณ์  และการแกไ้ขปัญหาในชีวติประจาํวนั 
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GESO1001    พลวตัสังคมไทย                                                                                                           3(3-0-6) 

      Dynamics of Thai Society 

                 ความเป็นมาและวิว ัฒนาการของสังคมไทย  ในด้านการเมืองการปกครอง    

เศรษฐกิจ   สังคมและวฒันธรรม   ศึกษาเหตุการณ์    และบุคคลสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคม  ลกัษณะพิเศษของสังคมไทยและวฒันธรรมไทย   ปลูกฝังแนวทางการ

ดาํเนินชีวติในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทย 

 

GESO1101     พลวตัสังคมโลก                                                                                                        3(3-0-6) 

                        Dynamics of Global Society 

                ววิฒันาการของมนุษยแ์ละสังคม  อารยะธรรมระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ   และ

ระบบเมือง  การปกครอง  โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยเน้นหลกั

สิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าท่ีของพลเมือง รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ ความ

เปล่ียนแปลง ต่างๆ  ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย   เพื่อให้รู้จกั    เขา้ใจ     และ

สามารถดาํรงชีวิต ไดอ้ยา่งมีดุลยภาพและมีความเขา้ใจในโลกปัจจุบนัและอนาคตไดอ้ยา่งมี

สํานึก  และความรับผิดชอบต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society)  ทั้งในระดบัชาติและ

ระดบัโลกต่อไป 

 

GESO1102      มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                               3(3-0-6) 

        Man and Environment 

                ความหมาย  ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์  เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ ์ การจดัการและการพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม    ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
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GESO1103      กฎหมายในชีวติประจําวนั                                                                                        3(3-0-6) 

                         Law  for  Daily Life  

                 กฎหมายสําคัญๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวนัท่ีพึงทราบ  ทั้ งใน         

ระดบัตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ  เพื่อให้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย

สารบญัญติัและวิธีสารบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั  เห็นความสําคญัของ      

กฎหมายในฐานะท่ีเป็นกติกาของสังคม  และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายบญัญติั          

ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 

GESO1104      เศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกต์ใช้                                                              3(3-0-6) 

                Sufficiency Economy and Application 

 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ   เพื่อนาํไปสู่การวิเคราะห์

วิวฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย    โดยเนน้ให้เห็นถึงอิทธิพลของ

วฒันธรรมและสถาบนัท่ีมีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ   ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง    และวิธีการนาํไปประยุกต์ใชก้บัเศรษฐกิจและสังคมไทย  เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนและมีภูมิคุ ้มกัน    นอกจากน้ีการศึกษายงัครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ    

กรณีศึกษา (Case Studies) ต่างๆ ท่ีมีการนาํแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไป

ใชก้บัเหตุการณ์จริง  

 

GESO1105     ธุรกจิสําหรับชีวติประจําวัน                                                                                                    3(3-0-6) 

        Business  for   Daily  Life 

             ลกัษณะพื้นฐานและโครงสร้างของธุรกิจประเภทต่างๆ  และองค์ประกอบท่ีใช้ใน

การประกอบธุรกิจ  ไดแ้ก่  การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การ

บริหารสํานกังาน  การบริหารการผลิต  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ  แนว

ทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปัญหาและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ  

จรรยาบรรณนกัธุรกิจ  เพื่อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวติ 

 

GETH1001   ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                                           3(3-0-6) 

      Thai for Communication 

ทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสารและทกัษะการเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั  

โดยเนน้กระบวนการทกัษะสัมพนัธ์ทางภาษา 
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GEVN1101     ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้นเพือ่การส่ือสาร                        3(3-0-6) 

           Basic  Vietnamese  for  Communication 

ทกัษะพื้นฐานภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในหวัขอ้ท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั  การกล่าวทกัทาย  การกล่าวขอบคุณ  กล่าวขอโทษ  กล่าวคาํอาํลา ถามและให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัวนัเวลา  สถานท่ี  ดินฟ้าอากาศ  และกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

 

HRDM1101    การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                            3(3-0-6) 

                            Human  Resource Management 

   ความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ขอบข่าย  หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  นโยบายและแผนการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การฝึกอบรมและพฒันา    การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน แรงงานสัมพนัธ์ สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูล  การบริหาร

ค่าตอบแทน  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

HRDM2101  นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                     3(3-0-6) 

Human Resource Management Planning and Policy 

แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์  นโยบายการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจ  วิเคราะห์องคป์ระกอบ ปัจจยัต่างๆท่ี

ควรคาํนึงถึงในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบันโยบาย

สภาพการณ์ขององค์การและลักษณะของแผนการพฒันาแต่ละรูปแบบ เช่น แผนการ

ฝึกอบรม  แผนการสรรหาและคัดเลือก แผนการปรับตาํแหน่งงาน  แผนพัฒนาอาชีพ   

แผนการบริหารความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เป็นตน้ 

  

HRDM2102 การวเิคราะห์งาน                            3(3-0-6) 

Job Analysis   

หลกัการ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร  งาน และการวิเคราะห์งาน  เก่ียวกบั

การจดัแบ่งโครงสร้าง ตาํแหน่ง หน้าท่ีงาน การวิเคราะห์สภาพปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ

ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัทั้งปัจจยัภายในและภายนอก  ตลอดจนกาํหนดสมรรถนะ  ขีด

ความสามารถ  คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน  การจาํแนกตาํแหน่งงาน การ

ออกแบบงาน การเพิ่มคุณค่าและขยายขอบเขตงาน  การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพ

งาน  มาตรฐานงานและคุณภาพชีวติในการปฏิบติังาน 
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HRDM2103  การสรรหาและคัดเลอืกพนักงาน             3(3-0-6) 

Employee Recruitment and Selection       

แนวคิดทฤษฎี ขั้นตอนและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหาและคดัเลือก

พนกังาน วเิคราะห์นโยบายและการกาํหนดนโยบายในการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การ

พยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัคน การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาและการคดัเลือกบุคคลเขา้

ทาํงานตามความสามารถของบุคคล   กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้า

ทาํงาน หลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การทดลองปฏิบติังาน  

การบรรจุพนกังาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะนาํงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการสรรหา

และการบรรจุพนกังาน 

 

HRDM2104  การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม                        3(3-0-6) 

Personnal Development and Training 

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพฒันาบุคคลและฝึกอบรม บทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ

ดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคคล การหาความจาํเป็นในการฝึกอบรม การสร้างหลกัสูตร

และการวางแผนการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรขององคก์ร ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 

การกาํหนดวตัถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม เทคนิคและวิธีการ

พฒันาบุคคลแบบต่าง ๆ การบริหารจดัการองค์ความรู้ รวมทั้งการประเมินผลการฝึกอบรม

และการพฒันาบุคลากรอยา่งครบวงจร 

 

HRDM3101  การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกือ้กูล                       3(3-0-6) 

Compensation and Benefit  Management 

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล   

วิเคราะห์หลกัการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล  การกาํหนดนโยบายโครงสร้าง

เงินเดือนวิธีการและหลกัการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล    ให้กบัพนักงาน

ประเภทต่างๆในทศันะของนกับริหาร   การวิเคราะห์ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล    

ในองค์การทางธุรกิจและองคก์ารภาครัฐ     สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยยึดหลกัธรร

มาภิบาล  เกิดความพึงพอใจร่วมกนั  
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HRDM3102  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                          3(3-0-6) 

Performance Appraisal 

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้ นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  วิธีการ

ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน การกาํหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัทาํ

เคร่ืองมือเพื่อใชส้าํหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนาํ

ผลการประเมินไปเป็นขอ้มูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ อาทิ  การวางแผนกาํลงัคนการ

จ่ายค่าตอบแทน การฝึกอบรมการกาํหนดตาํแหน่งท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน รวมถึงการ

พฒันาองคก์าร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

HRDM3103 ความปลอดภัยและแรงงานสัมพนัธ์                        3(3-0-6) 

  Safety and Labor Relations 

เก่ียวกับสภาพแวดล้อม  สาเหตุ  การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความ

ปลอดภยัจากการทาํงาน   กระบวนการ  ขั้นตอน   การบริหารความปลอดภยั  อาชีว อนามยั 

รวมถึงการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง ทฤษฎีกระบวนการแรงงาน 

ประวติั วิวฒันาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่างประเทศปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  

กระบวนการเจรจาต่อรอง  การนัดหยุดงาน  ตลอดจนนโยบายแรงงานและสวสัดิการ  

เทคนิคการให้คาํปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั

และแรงงานสัมพนัธ์ 

 

HRDM 3203     การสร้างมนุษย์สัมพนัธ์ และทมีงานในองค์กร                               3(3-0-6) 

Human Relationship and Team Building in Organization 

แนวคิดทฤษฎี  กระบวนการขั้นตอนการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์และการทาํงานเป็นทีม  

โดยเนน้การฝึกทกัษะในการจดักิจกรรมการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพวิเคราะห์ขอบเขตและ

ปัจจยัพื้นฐานของการมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทั้งตวับุคคลและองคก์รเพื่อนาํไปสู่การปรับพฤติกรรม

ตนเอง และก่อให้เกิดมุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์รู้จกั  และเขา้ใจพฤติกรรม ของผูอ่ื้นท่ี

แตกต่าง   เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผูน้าํท่ีมีผลต่อการพฒันาทีมงาน   เพื่อนาํไปสู่

การสร้างและการพฒันาความสัมพนัธ์   โดยใชเ้ทคนิคการส่ือสาร การประสานงาน รวมถึง

การวเิคราะห์กรณีศึกษาทั้งท่ีประสบความสาํเร็จและลม้เหลวในองคก์ร 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม             หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

39 

 

 

HRDM3204      จิตวทิยาองค์การ และการบริหารความขัดแย้ง                                                          3(3-0-6) 

                           Organizational Psychology and Conflict Management 

                   ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความสาํคญัของจิตวิทยาองคก์าร วิวฒันาการ

ของจิตวิทยาองค์การ ค่านิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพนัต่อองค์การ การเรียนรู้ การ

รับรู้ การเสริมแรง และ ความหมายความสําคัญความขัดแย้ง ตัวแบบของความขัดแย้ง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความขดัแยง้และประสิทธิผลขององค์กร กลยุทธ์การจดัการกบัความ

ขดัแยง้ ความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง ตลอดจนการวิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีสอดคล้อง

เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

HRDM3205  ภาวะผู้นํากบัการพฒันาบุคลกิภาพ                             3(3-0-6) 

Leadership and Personality Development 

ทฤษฎีภาวะผูน้าํ วิเคราะห์บทบาทผูน้าํ ในสถานการณ์ต่างๆอีกทั้งทฤษฎี เก่ียวกบั

การพฒันาบุคลิกภาพ  กระบวนการขั้นตอนการพฒันาบุคลิกภาพเทคนิคการนาํเสนอและการ

เป็นวิทยากรฝึกอบรม มารยาททางสังคม การมีวินัยในตนเอง  รู้จกักาลเทศะ  การพฒันา

บุคลิกภาพทางดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ การฝึกปฏิบติัและรู้จกัวิเคราะห์ ประเมินตนเอง

ใหส้ามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

 

HRDM3901 วธีิวจัิยวทิยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                          3(3-0-6) 

 Research Methodology in Human Resource Management 

  วชิาบังคับก่อน :APST2105  สถิติธุรกจิ 

  ความหมาย บทบาท ความสาํคญัและประโยชน์ของการวจิยัทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์  จรรยาบรรณของนกัวิจยั ประเภทของการวจิยัทางการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ ขั้นตอนการวจิยั การเลือกปัญหาการวิจยั การกาํหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาํถามในการ

วจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการ

วจิยั เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัแบบต่างๆ ฝึก

ปฏิบติัในการใชค้อมพิวเตอร์ในการเตรียมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล ฝึกปฏิบติัการเขียน

เคา้โครงการวิจยั การเขียนรายงานการวจิยั  และการประเมินผลการวจิยั 
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HRDM4103 นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์                      3(3-0-6) 

  Innovation and Tool for Human Resource Management 

นวตักรรม    และเคร่ืองมือทางการบริหารงานสมยัใหม่   เพื่อช่วยให้กระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    ประกอบด้วย เทคนิค / 

เค ร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี เหมาะสมกับยุคสมัย    และจําเป็นต่อ

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

HRDM4201  การบริหารโครงการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์                      3(3-0-6) 

Training and  Human Resource Development  

ปัจจยันาํเขา้ท่ีองคก์ารจดัใหก้บัพนกังานเพื่อเพิ่มความรู้   ทกัษะ  ปรับเปล่ียนทศันคติ  

เพื่อใหพ้นกังานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน การเล่ือนตาํแหน่ง และการบริหารงาน

ในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนและบริหารโครงการฝึกอบรม และพฒันาพนักงานใน

องคก์าร โดยจดัฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เลือกใชเ้ทคนิคการพฒันาพนกังาน

ไดอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

 

HRDM4206  ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์            3(3-0-6) 

Thai Wisdom for Human Resource Development 

แนวคิดทฤษฎี    กระบวนการขั้นตอน    หลกัการสําคญัของภูมิปัญญาไทยกบัการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์   ตลอดจนวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบ  ลักษณะต่าง ๆ  

ประ ก อบด้วย วรรณก รรม    สุภา ษิ ต    ค ํา พัง เพ ย   ว ัฒนธรรม  ควา ม เ ช่ือท้อง ถ่ิ น  

ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประชา การปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์

เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ  

 

HRDM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์                          2(90) 

  Preparation   for  Occopation  Practicum  in  Human  Resource  Development 

  การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การศึกษาแนวโนม้ 

สภาพการเปล่ียนแปลงในหน่วยงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยการใชก้รณีศึกษา 

สถานการณ์จาํลอง การเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ 

การใช้เทคโนโลยี การพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อม สามารถ

ทาํงานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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HRDM4802     ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                  5(350) 

  Occupational  Practicum in Human Resource Management 

วชิาบังคับก่อน : HRDM 4801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหาร            

ทรัพยากรมนุษย์ 

  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย.์ ในสถานประกอบการ   

ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ 350 ชัว่โมง  ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของอาจารยนิ์เทศก ์ และผูบ้ริหารสถานประกอบการเป็นผูค้อยให้คาํแนะนาํ ซ่ึงอาจจดัให้ฝึก

ประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์ และทาํโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ ทกัษะ 

เจตคติ และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 

HRDM4803 การเตรียมสหกจิศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                      2(90) 

               Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management 

  หลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมคัรงาน

อาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงานและการสัมภาษณ์

งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการไปปฎิบติังานในสถานประกอบการ ระบบการ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาํเสนอโครงการหรือผลงานและการ

เขียนรายงานวิชาการ การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสังคม การทาํงาน การเตรียมความพร้อมสู่

ความสาํเร็จ 

 

HRDM4804 สหกจิศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                     6(540) 

  Co-operative Education  in Human Resource Management 

   วชิาบังคับก่อน : HRDM4803การเตรียมสหกจิศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                      

  การฝึกงานวิชาชีพท่ีเน้นการปฏิบติัในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของ

สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกนั มีการคดัเลือกนกัศึกษาปฏิบติังานจริง ณ สถาน

ประกอบ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบติังานจริง คุณสมบติัของบณัฑิตตรงตามความ

ตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่ตํ่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนาํเสนอ

รายงานสหกิจศึกษา 
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HRDM4901  สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์                        3(2-2-5)   

  Seminar in Human Resource Management 

   วชิาบังคับก่อน : วชิาเอกของสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 

 แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  วิธีการ  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ

สัมมนา  วิเคราะห์ขอ้มูล   สภาพการณ์  แนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นยคุปัจจุบนั  นาํไปสู่การสัมมนา  อภิปราย  วเิคราะห์กรณีศึกษา  บูรณาการสร้างองค์

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแกปั้ญหา  พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รใหดี้ยิง่ข้ึน 

  

HRDM4902  การวจัิยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                3(0-6-3) 

 Research   Studies  in  Human  Resource Management 

  วชิาบังคับก่อน :   HRDM3901  วธีิวจัิยวทิยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ทฤษฎีและรูปแบบการวิจยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เลือกหวัขอ้ท่ีจะทาํวิจยั

เสนอเคา้โครงการวจิยั  ดาํเนินการวจิยั  นาํเสนอและเผยแพร่ผลการวจิยั 

 

LAWS2501       กฎหมายธุรกจิ                                          3(3-0-6) 

              Business  Laws   

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยบุคคล ทรัพยสิ์น  นิติกรรมและ  สัญญา ใน

ส่วนท่ีเป็นพื้นฐานธุรกิจและเอกเทศสัญญา อนัไดแ้ก่ ซ้ือขาย ขายฝาก เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ  จา้ง

แรงงาน จา้งทาํของ ยืม ฝากทรัพย ์คํ้าประกนั จาํนอง จาํนาํ หุ้นส่วน บริษทั   ประกนัภยั ตัว๋

เงินและกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาเบ้ืองตน้   

 

MKRT1101    หลกัการตลาด                                       3(3-0-6) 

              Principles of Marketing  

   ความหมาย และความสาํคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกัทางธุรกิจอยา่ง

หน่ึง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสม

ทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ส่วนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด 
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MNGT1102   การจัดองค์การและจริยธรรมทางธุรกจิ                        3(3-0-6) 

   Organization Management and Business  Ethics 

แนวคิดองคก์ารและการจดัการ วิวฒันาการทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ แนวคิด

การจดัการสมยัใหม่ หน้าท่ีการจดัการ การวางแผน การจดัองค์การ การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ การสั่งการ และการควบคุม    การสร้างจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ศึกษา

ความป็นมาและหลักการธรรมาภิบาลในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาล  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมาภิบาลกบัจริยธรรมในการจดัการธุรกิจ  

 

MNGT3104   การจัดการการผลติและดําเนินงาน                                  3(3-0-6) 

    Production and Operation   Management      

แนวคิดและวิวฒันาการของการจดัการการผลิต ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจในการ

ผลิต ไดแ้ก่  การจดัองคก์ารเพื่อการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภณัฑ์ การวางแผน

กาํลังการผลิต  กระบวนการผลิต การเลือกทาํเลท่ีตั้ ง การจดัลาํดับการผลิต การควบคุม

คุณภาพและปริมาณ การบาํรุงรักษา การบริหารสินคา้คงคลงั การจดัการห่วงโซ่อุปทาน และ

การจดัส่งกาํลงับาํรุงในการกระจายสินคา้ 
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3.2 ช่ือ สกุล  ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

      3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ท่ี ตาํแหน่ง ช่ือ – สกุล คุณวฒิุ สาขาวชิาและสถาบนั ภาระการสอน

ชม.ต่อปี 

1. อาจารย ์ นางปรางคม์ณี      

เดชคุม้ 

บธ.ม. 

 

กศ.บ. 

การจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 

คหกรรม  มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

30 

2. อาจารย ์ นางสาวอรุณรัตน์      

คลา้ยพงษ ์

พบ.ม. 

 

 

ค.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์   

ภาษาไทย  มหาวทิยาลยัราชภฎั

จนัทรเกษม 

24 

3. อาจารย ์ นางสาวนภสร      

เจริญโพธ์ิ 

พบ.ม. 

 

 

วท.บ. 

การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์   

วทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

30 

4. อาจารย ์ นางศศิกานต ์        

จรณะกรัณย ์

พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

การจดัการประยกุต ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

นิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัจนัทรเกษม 

24 

5. อาจารย ์ นางสาวกุลวณ์ี           

วฒิุกร 

รส.ม. 

 

บธ.ม. 

 

ป.บ.  

 

ศศ.บ. 

พฒันาแรงงานและสวสัดิการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

30 
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    3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ท่ี ตาํแหน่ง ช่ือ – สกุล คุณวฒิุ สาขาวชิาและสถาบนั ภาระการ

สอนชม.ต่อปี 

1. อาจารย ์ นางปรางคม์ณี     

  เดชคุม้ 

บธ.ม. 

 

กศ.บ. 

การจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 

คหกรรม  มหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 

30 

2. อาจารย ์ นางสาวอรุณรัตน์      

คลา้ยพงษ ์

พบ.ม. 

 

 

ค.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์   

ภาษาไทย  มหาวทิยาลยัราชภฎั

จนัทรเกษม 

24 

3. อาจารย ์ นางสาวนภสร       

เจริญโพธ์ิ 

พบ.ม. 

 

 

วท.บ. 

การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์   

วทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

30 

4. อาจารย ์ นางศศิกานต ์         

จรณะกรัณย ์

พบ.ม. 

 

 

ศศ.บ. 

 

การจดัการประยกุต ์

สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์   

นิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยั 

ราชภฏัจนัทรเกษม 

24 

5. อาจารย ์ นางสาวกุลวณ์ี            

วฒิุกร 

รส.ม. 

 

บธ.ม. 

 

ป.บ. 

 

ศศ.บ. 

พฒันาแรงงานและสวสัดิการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

วทิยาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ

เจา้พระยา 

30 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ท่ี ตาํแหน่ง ช่ือ – สกุล คุณวฒิุ สาขาวชิาและสถาบนั ภาระการ

สอนชม.ต่อ

ปี 

1. อาจารย ์ นายสุพฒัน์     

สังขส์ายศิริกุล 

พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

การบริหารรัฐกิจ   มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

12 

2. อาจารย ์ นายเอกสิทธ์ิ    

 โตรัตน์ 

รป.ม. 

   

คบ. 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จิตวทิยา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

12 

3. อาจารย ์ นางสาวศุภรักษ ์ 

อธิคมสุวรรณ  

พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

การบริหารเลขานุการ  

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

12 

4. อาจารย ์ นางสาววริศรา   

สิทธิโชค 

พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

สังคมวทิยา   

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

12 

5. อาจารย ์ นายวชิา     

วฒันเมธากุล 

รส.ม. 

 

ศศ.บ. 

พฒันาแรงงานและสวสัดิการ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การบริหารรัฐกิจ   มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

12 

6. อาจารย ์ นางสาวชนกานต ์  

สวสัดิฤกษ ์

พบ.ม. 

 

ศศ.บ. 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สุขศึกษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

12 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 

      จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ

ก่อนเขา้สู่การทาํงานจริง ดงันั้นในหลกัสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มวิชาเอก

เลือกแต่ในทางปฏิบติัแลว้มีความตอ้งการใหน้กัศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวชิาน้ี  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ความคาดหวงั ในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

1. ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจาํเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฏีมากยิง่ข้ึน 

2. บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนาํไปแกปั้ญหาทางธุรกิจโดยใชค้วามรู้ดา้นการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์รมาใชไ้ด ้

3. มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้เขา้กับ

สถานประกอบการได ้

5. มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก และสามารถนาํเสนอความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงาน     

4.2 ช่วงเวลา 

     ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

     จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

 ขอ้กาํหนดในการทาํโครงงานหรืองานวจิยั ตอ้งเป็นหวัขอ้เก่ียวขอ้งกบัการประยุกตแ์นวคิดการจดัการ

เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยตอ้งมีองค์การธุรกิจอา้งอิงและคาดวา่จะนาํไปใช้ประโยชน์

ได ้โดยมีผูร่้วมโครงงานจาํนวน 3-5 คน และมีรายงานนาํส่งตามรูปแบบท่ีหลกัสูตรกาํหนด  หรือเป็นงานวิจยั

ท่ีมุ่งเนน้เพื่อพฒันาดา้นการจดัการธุรกิจ 

       5.1 คําอธิบายโดยย่อ 

 โครงงาน/งานวิจยัท่ีนกัศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีการจดัการมาประยุกตใ์น

การทาํโครงงาน    ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการทาํโครงงาน   มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทาํเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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       5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   1) สามารถทาํงานเป็นทีม 

   2) มีความเช่ียวชาญในการใชเ้คร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาํโครงงาน 

   3)โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาได ้

   4)มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 

   5)สามารถทาํงานวจิยัเบ้ืองตน้เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาทางการจดัการธุรกิจได ้

   6)สามารถเขียนผลงานวจิยัเพื่อการส่ือสารได ้

        5.3 ช่วงเวลา 

        ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

       5.4 จํานวนหน่วยกติ 

        3 หน่วยกิต 

       5.5 การเตรียมการ 

   1)มอบหมายอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการใหน้กัศึกษาเป็นรายกลุ่ม 

   2)กาํหนดชัว่โมงการใหค้าํปรึกษา ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงให ้ 

      ทนัสมยัเสมอ 

   3)อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้าํปรึกษาในการเลือกหวัขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้และประเมินผล 

   4)อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทาํบนัทึกการใหค้าํปรึกษา 

            5)จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการวจิยั จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

            6)จดัใหน้กัศึกษานาํเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํวชิา 

   7)จดักิจกรรมเพื่อใหน้กัศึกษานาํเสนอผลงานต่ออาจารยป์ระจาํรายวชิา 

       5.6 กระบวนการประเมินผล  

   1)ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการทาํโครงงาน  

   2)ประเมินผลจากการนาํเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 

   3)ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม  

   4)ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  

   5)ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั  

   6)การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการนาํเสนอผลงาน 

   7)ผูป้ระสานงานรายวชิาประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑท่ี์กาํหนด โดยความเห็นชอบ 

      ของอาจารยป์ระจาํรายวชิา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

ผลการเรียนรู้  5 ด้านจากหลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปสู่รายวชิา 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา (หมวดวชิาเฉพาะ) 

 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ดา้นบุคลิกภาพ/การส่ือสาร/เอกลกัษณ์ไทย ทาํนุ

บาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

- มีการสอดแทรกในเร่ืองการแต่งกาย การวางตวั 

การเขา้สังคม เทคนิคการส่ือสารระหวา่งผูพ้ดูกบั

ผูฟั้ง การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล มีความเป็น

ไทย ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมในทุกรายวชิา 

โดยเฉพาะวชิาการพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ

วชิาภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ดั

ข้ึนใหแ้ก่นกัศึกษาและในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกั

ศึกษษจะสาํเร็จการศึกษา 

- กิจกรรมโครงการต่างๆของสาขาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจ์ดัข้ึนใหแ้ก่นกัศึกษาและใน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้าํ/มีความสมารถดา้นการจดัการ/ความ

รับผดิชอบ/ความมีระเบียบวินยัและความตรงต่อ

เวลา/มีความเป็นนกัประชาธิปไตย 

- กาํหนดใหทุ้กรายวชิาใหน้กัศึกษางานเป็นกลุ่ม

รับผดิชอบในช้ินงานท่ีมอบหมายใหแ้ละส่งงานให้

ครบถว้นตรงตามเวลา  

- ในแต่ละกิจกรรมหมุนเวยีนกนัเป็นหวัหนา้ในการ

ดาํเนินกิจกรรมทุกๆคน มีส่วนร่วมในการนาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียน เสริมสร้างใหน้กัศึกษากลา้แสดงความ

คิดเห็น และมีความเป็นประชาธิปไตย 

ความอดทน สู้งาน เสียสละ และทาํงานเป็นทีม ริเร่ิม

สร้างสรรคเ์ป็นนกัวิจยั 

- กาํหนดใหทุ้กรายวชิามีการแบ่งกลุ่มกนัทาํงาน ร่วมกนั

เป็นทีม ผลกักนัเป็นผูน้าํและผูต้าม และฝึกฝนให้

นกัศึกษากลา้แสดงความคิดเห็น อาทิเช่น การระดม

สมอง การฝึกใหคิ้ดอยา่งสร้างสรรคใ์นทุกกิจกรรม 

- การฝึกใหคิ้ดอยา่งวชิาการ คิดอยา่งมีเหตุผล โดยการทาํ

วจิยัโดยเฉพาะรายวชิา      - การสร้างทีมงาน 

                                               -นวตักรรมและเคร่ืองมือทาง                  

                                                การบริหารรัพยากรมนุษย ์

                                               -การวจิยัทางการ 

                                               บริหารทรัพยากรมนุษย ์
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

 - ฝึกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมโครงการ

สาขาการบริหารทรัพยากรมุษย ์

จริยธรรม/คุณธรรม/จรรยาบรรณวชิาชีพ มีสุขภาพ

กายและจิตดี สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข  

- สอดแทรกเน้ือหาทุกรายวชิาเก่ียวกบัจริยธรรม/

คุณธรรม/จรรยาบรรณวชิาชีพ  

- กระตุน้ในการทาํความดีแลว้มีการใหร้างวลั 

โดยเฉพาะในเร่ืองหลกัธรรมมาภิบาล/การตอบแทน

ทางสังคม 

ดา้น MIND SET  

- คิดเชิงสร้างสรรค ์

- คิดเชิงบวก 

- คิดนอกกรอบ 

- คิดอยา่งมีระบบ 

- คิดอยา่งมีกระบวนการ 

- คิดเชิงวิเคราะห์และสงเคราะห์ 

- คิดอยา่งบูรณาการ 

-โดยสอดแทรกในทุกรายวชิา โดยการแบ่งกลุ่มให้

ระดมสมอง/การใชก้รณีศึกษา 

กระตุน้การคิดเชิงสร้างสรรค ์

กระตุน้การคิดเชิงบวก 

กระตุน้การคิดนอกกรอบ 

กระตุน้การคิดอยา่งเป็นระบบ 

กระตุน้การคิดอยา่งมีกระบวนการ 

กระตุน้การคิดเชิงวิเคราะห์ 

กระตุน้การคิดอยา่บูรณาการ 

 

2. การพฒันาการเรียนรู้ในแต่ละด้านหมวดวชิาเฉพาะ 

   2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

      นักศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ การสริมสร้างความรู้ การพฒันาและปลูกฝังคุณธรรม  

จริยธรรม   โดยการสอดแทรกในทุกรายวิชาท่ีศึกษา  มีการปฏิบติัตนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม   และมี

จรรยาบรรณในวชิาชีพ ซ่ึงมีสาระสาํคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้ไดแ้ก่ 

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่าของความเป็นคนดี     มีคุณธรรม    จริยธรรม    และมีจรรยาบรรณ                 

                ในวชิาชีพ   

 2.  มีความขยนั    อดทน    ซ่ือสัตยสุ์จริต    มีวินัย    ตรงต่อเวลา    มีจิตสาธารณะ   รับผิดชอบ  

             ต่อตนเองสังคมเคารพกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ  ขององคก์รและสังคม 

 3.  มีภาวะผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีม 

 4.  สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  ประสานประโยชน์  บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีคุณสมบติัดา้นจรรยาบรรณ คุณธรรม ทุกรายวชิา 

  -  ระเบียบวนิยั เช่น การแต่งกายใหถู้กระเบียบ 

   -  ความรับผิดชอบ โดยการทาํงานกลุ่ม 

   -  ความซ่ือสัตย ์โดยการไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นเพื่อน 

   -  ความอดทน      การไม่โกหก      และเพียรพยายาม        ความตรงต่อเวลา   ความอุตสาหะโดย                                       

                                                         รับผดิชอบทาํงานส่งตรงต่อเวลา                       

                                         -  ทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวมและมีความเสียสละ โดยการร่วมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

                                             สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

  -  การใหร้างวลัแก่นกัศึกษาท่ีทาํความดี 

           2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม/จริยธรรม 

  -  ประเมินจากการทาํงานเป็นกลุ่ม 

  -  ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน 

  -  ประเมินจากการทาํรายงานเด่ียว 

   -  ประเมินจากความมีระเบียบวนิยัในชั้นเรียน 

   -  ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ 

   -  ประเมินจากความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

   -  ประเมินจากการส่งงานตรงเวลา 

   -  ประเมินจากการแต่งกาย 

2.2 ความรู้ 

       2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีในเน้ือหาวชิาท่ีศึกษา 

   2. สามารถอธิบาย วเิคราะห์  สังเคราะห์  องคค์วามรู้เพื่อการตดัสินใจ   และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม    

                  3. มีความรู้ในหลกัการวิจยั และพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน   

  4. สามารถบูรณาการและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    

       2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัทฤษฎี และประยุกตน์าํไปใชใ้นทางปฏิบติั

ไดจ้ริงอยา่งมืออาชีพ และองคค์วามรู้ตอ้งทนัสมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลงในสภาพปัจจุบนั นอกจากน้ีควร

จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยพานกัศึกษาไปดูงานนอกสถานท่ี เชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ

          ปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

         1.  การทดสอบยอ่ย 

            2.  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

            3.  ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัทาํ 

           4.  ประเมินจากแบบธุรกิจหรือโครงการท่ีนาํเสนอ 

           5.  ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

           6.  ประเมินจากรายวชิาสหกิจศึกษา 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

       2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

   1. คิด คน้หาขอ้เทจ็จริง  และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ   

   2. สามารถประมวล    วเิคราะห์    สังเคราะห์    และสรุปขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา   ไดอ้ยา่งมี 

                  ประสิทธิภาพ 

   3. คิดอยา่งสร้างสรรค ์    ทั้งเชิงรุกเชิงรับ   อยา่งมีวจิารณาญบนพื้นฐานของความถูกตอ้ง    ทนัต่อเหตุการณ์ 

   4. สามารถประยกุตค์วามรู้     ทกัษะ   ประสบการณ์   นวตักรรมหรือศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมา     

                  พฒันาทกัษะในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

  1.  กรณีศึกษา 

  2.  การอภิปรายกลุ่ม 

  3.  ใหน้กัศึกษาปฏิบติัจริง 

      2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา   

 1. ประเมินตามความจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนักศึกษา  เช่น  การประเมินจากการ  

    นาํเสนอผลงานในชั้นเรียน     

2. การใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

2.4 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

  1. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดอ้ยา่งมีความสุข 

  2. สามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร  และมารยาททางสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  3.  ตระหนกัในหนา้ท่ี     ความรับผดิชอบ    สามารถปฎิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาท   สถานะภาพ   

                  การเป็นผูน้าํ  ผูต้าม  และทีมงานท่ีดี 

  4.  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร  ชุมชนและสังคม 
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          2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1.  สามารถทาํงานเป็นทีมได ้

2.  มีความรับผดิชอบงานท่ีใชรั้บมอบหมาย 

3.  สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมได ้

4.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทั้งเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป 

5.  มีภาวะผูน้าํ 

  2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

2. การร่วมกิจกรรมในโครงการของสาขา HR จดัให ้

2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1. สามารถนาํเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใชใ้นการวเิคราะห์     แปลความหมายและเสนอ    

                แนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 2. สามารถใชเ้ทคโนโลย ี  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล    ประมวลผล   แปลความหมาย    และนาํเสนอ 

                ขอ้มูลสารสนเทศ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 3. มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  เลือกใชรู้ปแบบการนาํเสนอท่ีเหมาะสม   

 2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะวเิคราะห์เชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใช้     

            เทคโนโลยสีารสนเทศ 

          1.จดักิจกรรมการเรียนในวชิาต่าง ๆ โดยฝึกปฏิบติัจริง 

        2.5.3   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ                  

              1. ประเมินจากการปฏิบติัจริงและนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  

    (Curriculum Mapping) 

 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

      1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                        1.1 ซ่ือสัตยสุ์จริต 

                        1.2 ขยนั อดทน อดกลั้น ประหยดัพอเพียง 

                        1.3 มีวนิยั รู้หนา้ท่ี ตรงเวลา รับผิดชอบ รู้กาลเทศะ 

                        1.4 เสียสละ มีนํ้าใจ มีจิตสาธารณะ 

                        1.5 กตญั�ู มีจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ิน สถาบนัและประเทศชาติ 

                        1.6 สุภาพ อ่อนนอ้ม 

                        1.7 รู้รักสามคัคี และมีจิตสาํนึกประชาธิปไตย 

                        1.8 มีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 

     2.   ด้านความรู้ 

                           1.1 มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาวชิาท่ีศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ 

                         1.2 มีความรู้ในหลกัการวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาวชิาของตน 

                           1.3 มีความรู้และประสบการณ์ในการแกปั้ญหาการทาํงานได ้

                  3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

                        1.1 สามารถคน้ควา้หาความรู้ขอ้เทจ็จริง และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

                        1.2 สามารถใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข 

                              ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

                        1.3 สามารถใชค้วามรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาใชป้ฏิบติัในงานประจาํและ 

                               แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพฒันางานประจาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   4.   ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                       1.1 มีความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

                       1.2 มีภาวะผูน้าํในการทาํงานของกลุ่ม 

                       1.3 มีความคิดริเร่ิมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานของกลุ่ม 

                       1.4 มีความรับผดิชอบต่ออาชีพมีนํ้าใจและเสียสละ  พร้อมอุทิศตนในการทาํงานเพื่อ 

  ส่วนรวม 
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  5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                     1.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์   

                           อยา่งมีวจิารณญาณ    เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ                                   

                    1.2   มีความรู้และทกัษะทางภาษาต่างประเทศ และสามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                    1.3    มีความรู้และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้  เพื่อนาํไป  

                            ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง        

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี

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 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

GESC1101 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

                  และการส่ือสาร        
                     

GESC1102 วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ                      

GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต                      

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติ 

                        และส่ิงแวดลอ้มเพื่อ   

                        ชีวติ 

                     

GESC1105 ชีวติกบัเทคโนโลย ี                      

GESC1106 การคิดและ 

                      คณิตศาสตร์ใน 

                   ชีวติประจาํวนั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี

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 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิา ภาษา 

GECN1101 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 

                    เพื่อการส่ือสาร 
                     

 GEEN1001 ภาษาองักฤษเพื่อ 

                     การส่ือสาร 
                     

 GEEN1101 ภาษาองักฤษเพื่อ 

                     การส่ือสารขั้นสูง 
                     

GEEN1102 ภาษาองักฤษเพื่อ 

                    เตรียมความพร้อม 

                    สาํหรับการสมคัรงาน 

                     

GEFR1101 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ 

                   เพื่อการส่ือสาร 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง        

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและ

การใช้เทคโนโลยี

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 

GEJP 1101 ภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ 

                   เพื่อการส่ือสาร 
                     

GEKM 1101 ภาษาเขมรบ้ืองตน้ 

                     เพื่อการส่ือสาร 
                     

GEKR 1101 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 

                     เพื่อการส่ือสาร 
                     

GETH 1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                            

GEVN 1101 ภาษาเวยีดนามเบ้ือง 

                     ตน้เพื่อการส่ือสาร 
                     

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิา มนุษยศ์าสตร์ 

GEHS1001 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้                      
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตวัเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

GEHS1101 สุนทรียภาพ 

                      ของชีวติ 
                     

GEHS1102 การพฒันาตน 

                          เพื่อความสุข 

                          ของชีวติ 

                     

GEHS1103 จริยธรรมทาง 

                     สงัคมและการ 

                     ใชเ้หตุผล                     

                     

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิา สังคมศาสตร์ 

GESO1001  พลวตั 

                            สังคมไทย 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี

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 

GESO1101 พลวตัสงัคม 

                      โลก 
                     

GESO1102 มนุษยก์บั 

                   ส่ิงแวดลอ้ม 
                     

GESO1103 กฎหมายใน 

                         ชีวติประจาํวนั 
                     

GESO1104 เศรษฐกิจ 

                    พอเพียงและ 

                    การประยกุตใ์ช ้

                     

GESO1105 ธุรกิจสาํหรับ 

                    ชีวติประจาํวนั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาพลานามยั 

GEPA 1001 การออกกาํลงั 

                      กายเพื่อสุขภาพ 
                     

GESO1102 กีฬาประเภท 

                   บุคคล 
                     



 

 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                           หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

 

 

62 

62  

 3.2   ผลการเรียนรู้ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบ 

        มาตราฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิาในหมวดวชิา (เฉพาะกลุ่มวชิาแกน  กลุ่มวชิาเอกบังคับ  กลุ่มวชิา 

                  เอกเลือก  กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ)  มีความหมายดังนี ้

3.3.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                      1.  มีความรู้ความเขา้ใจ ตระหนกัในคุณค่าของความเป็นคนดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม   และมีจรรยาบรรณใน

วชิาชีพ   

                      2.  มีความขยนั    อดทน    ซ่ือสัตยสุ์จริต      มีวนิยั     ตรงต่อเวลา      มีจิตสาธารณะ    รับผดิชอบต่อเอง    และ                                       

                                    สังคมเคารพกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ  ขององคก์รและสังคม 

           3.  มีภาวะผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีม 

           4.  สามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้    ประสานประโยชน์    บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

                                 3.3.2  ด้านความรู้ 

          1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีในเน้ือหาวิชาท่ีศึกษา 

            2.  สามารถอธิบาย    วเิคราะห์     สังเคราะห์   องคค์วามรู้เพื่อการตดัสินใจ      และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

                              3.  มีความรู้ในหลกัการวจิยั และพฒันาองคค์วามรู้ในสาขาวิชาของตน   

             4. สามารถบูรณาการและประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    

             3.3.3 ทกัษะด้านปัญญา 

                       1. คิด คน้หาขอ้เทจ็จริง  และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลท่ีตอ้งการ   

            2. สามารถประมวล    วเิคราะห์    สังเคราะห์    และสรุปขอ้มูลเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง   

                           มีประสิทธิภาพ 

            3. คิดอยา่งสร้างสรรค ์   ทั้งเชิงรุกเชิงรับ อยา่งมีวจิารณาญบนพื้นฐานของความถูกตอ้ง   ทนัต่อเหตุการณ์                                     

            4. สามารถประยกุตค์วามรู้    ทกัษะ   ประสบการณ์     นวตักรรมหรือศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํ 

                           มาพฒันาทกัษะในการทาํงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

             3.3.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

           1. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี   สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ไดอ้ยา่งมีความสุข      

              2. สามารถปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร  และมารยาททางสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

            3. ตระหนกัในหนา้ท่ี   ความรับผดิชอบ    สามารถปฎิบติัตนไดเ้หมาะสมกบับทบาท   สถานะภาพ 

                           การเป็นผูน้าํ  ผูต้าม  และทีมงานท่ีดี 

            4.  มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร  ชุมชนและสังคม 
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3.3.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

                   1. สามารถนาํเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใชใ้นการวเิคราะห์      แปลความหมายและเสนอ    

                       แนวทางการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

       2.สามารถใช้เทคโนโลยี     ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    ประมวลผล   แปลความหมาย   และ 

                   นาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม   

                   3. มีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  เลือกใชรู้ปแบบการนาํเสนอท่ีเหมาะสม   
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   ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาแกน (Curriculum Mapping)                

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

ACCT1103 หลกัการบญัชีเบ้ืองตน้                                                                                                                     

ACCT3201 การบญัชีเพื่อการจดัการ                                                                                              

APST2105  สถิติธุรกิจ                                                                                                                                         

BENG1101 ภาษาองักฤษธุรกิจ1                    

BENG1102 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2                                                                                                                         

ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                    

ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                    

ECON3305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทาง 

                     ธุรกิจ 
                   

FINB1101   การเงินธุรกิจ                                                                                                            

FINB2201  การภาษีอากรธุรกิจ                                                                                                  

HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                                                                                                            
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  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการเคราะห์เชิง

ตัวเลขการส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ                    

MKRT1101 หลกัการตลาด                                                                                                                                                

MNGT3104 การจดัการการ 

                     ผลิต 

                    และดาํเนินงาน   

                   

กลุ่มวชิาเอกบังคับ                    

HRDM2101  นโยบายและ 

                              แผนการบริหาร 

                              ทรัพยากรมนุษย ์              

                   

HRDM2102  การวเิคราะห์ 

                      งาน 
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  ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HRDM2103  การสรรหาและ 

                      คดัเลือกพนกังาน          
                   

HRDM2104  การพฒันาบุคคล 

                      และการ 

                      ฝึกอบรม 

                   

HRDM3101  การบริหาร 

                            ค่าตอบแทนและผล         

                          ประโยชน์เก้ือกลู 

                   

HRDM 3102 การประเมิณผล 

                      การปฏิบติังาน 
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ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HRDM 3103 ความปลอดภยัและ 

                      แรงานสัมพนัธ์ 
                   

HRDM 3901 วธีิวจิยัทางการ 

                             บริหาร 

                      ทรัพยากรมนุษย ์

                   

HRDM 4103 นวตักรรมและ 

                     เคร่ืองมือทางการ 

                          บริหาร 

                          ทรัพยากรมนุษย ์
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ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HRDM 4902 การวจิยัทางการ             

                      บริหาร 

                      ทรัพากรมนุษย ์

                   

กลุ่มวชิาเอกเลอืก                    

BCOM 4204 ระบบสารสนเทศ 

                      เพื่อการบริหาร    

                      ทรัพยากรมนุษย ์ 

                   

HRDM3203 การสร้างมนุษย ์

                     สัมพนัธ์และทีมงาน 

                     ในองคก์าร 
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ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข  การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HRDM3204  จิตวทิยาองคก์าร 

                      และการบริหาร 

                      ความขดัแยง้              

                   

HRDM3205  ภาวะผูน้าํและการ 

                     พฒันาบุคลิกภาพ 
                   

HRDM4201  การบริหาร 

                     โครงการฝึกอบรม 

                           และพฒันา 

                     ทรัพยากรมนุษย ์

                   

HRDM 4206 ภูมิปัญญาไทยกบั 

                      การพฒันาทรัพยากร 

                           มนุษย ์ 
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ผลการเรียนรู้ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ    กลุ่มวชิาเอกเลอืก   และกลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา    มีความหมาย เช่นเดียวกบัวชิาแกน  

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ วชิาเอกบังคับ (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลกั         ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา / ผลการเรียนรู้ 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

HRDM 4901 สัมมนาทาง 

                          การบริหาร 

                              ทรัพยากรมนุษย ์

                   

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/สหกจิศึกษา 

HRDM 4801 การเตรียมฝึก 

                     ประสบการณ์ 

                           วชิาชีพทางการ 

                               บริหารทรัพยากรมนุษย ์

                   

HRDM 4802 การฝึกประสบการณ์ 

                      วชิาชีพการบริหาร 

                      ทรัพยากรมนุษย ์
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หมวดที ่5 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าระดับคะแนน (เกรด) 

การวดัผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นตน้ไปตาม   ระเบียบขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั   

จนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 ใหอ้าจารยแ์สดงตวัอยา่งการประเมินผลทุกรายวชิาเพื่อการทวนสอบ 

2.2  เปรียบเทียบการใหค้ะแนนขอ้สอบแต่ละขอ้ในแต่ละรายวชิา ตามเกณฑท่ี์กาํหนดเพื่อใหผู้ส้อน           

       มีมาตรฐานการใหค้ะแนน โดยเฉพาะรายวชิาท่ีมีผูส้อนมากกวา่ 1 คน 

2.3  สาํรวจความคิดเห็นเก่ียวกบัคาํถามในขอ้สอบจากผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอ้สอบ 

2.4  จดัตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการใหค้ะแนนในรายวชิาหรือรายงานของผูเ้รียน 

2.5  จดัทาํขอ้สอบมาตรฐานสาํหรับรายวชิาเดียวกนัในกรณีท่ีมีผูส้อนหลายคน 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

การวดัผลและการสาํเร็จการศึกษาเป็นตน้ไป   ตามระเบียบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏั 

                  จนัทรเกษมวา่ดว้ยการจดัการระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม         หลกัสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

 

72 

หมวดที ่6 

การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จดัหลกัสูตรการอบรมสาํหรับอาจารยใ์หม่ ซ่ึงอาจจดัข้ึนในระดบัมหาวทิยาลยั หรือคณะ 

1.2 ใหอ้าจารยใ์หม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารยผ์ูมี้ประสบการณ์ 

1.3 จดัระบบแนะนาํ/ระบบพี่เล้ียง แก่อาจารยใ์หม่ 

1.4 จดัเตรียมคู่มืออาจารยแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหอ้าจารยใ์หม่ 

1.5 จดัปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่   เร่ืองบทบาท   หนา้ท่ี   ความรับผดิชอบ    รายละเอียดหลกัสูตร   และ 

          การจดัทาํประมวลรายวชิา (course syllabus) 

2.การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 2.1.1     จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการเรียน   การสอน  วธีิการสอน  กลยทุธ์     ในการ    

                         สอนและการวดัและการประเมินผลในรายวิชานั้น 

2.1.2 สนบัสนุนให้ผูส้อนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในดา้นการเรียนการสอน  เพื่อแลก   เปล่ียนทศันะ  

ความคิดเห็นกบัผูส้อนอ่ืนหรือผูช้าํนาญการ    

                      2.2     การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 

2.2.1 สนบัสนุนใหผู้ส้อนทาํงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

2.2.2 พฒันาใหผู้ส้อนไดศึ้กษาต่อเม่ือทาํงานไดร้ะยะหน่ึง และมีผลงานดีเด่น 

2.2.3 ใหผู้ส้อนมีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตร    ปรับปรุงรายวชิา หรือพฒันาหลกัสูตรใหม่ 

2.2.4 สนบัสนุนใหผู้ส้อนไดรั้บประสบการณ์จริง    โดยส่งไปฝึกงานในสถานปประกอบการ    และจดั 

              สวสัดิการในการฝึกงานใหต้ามสมควร 

2.2.5 สนบัสนุนใหผู้ส้อนไปใหบ้ริการทางวชิาการตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และสังคม 

             เพื่อใหส้ามารถนาํประสบการณ์มาพฒันาการเรียนการสอน 

2.2.6 เปิดโอกาสหรือจดังบประมาณใหผู้ส้อนซ้ือตาํราเรียนใหม่ๆ   เพื่อพฒันาการเรียนการสอน รวม 

           ทั้งอาํนวยความสะดวกในดา้นการจดัหาอุปกรณ์ปฏิบติัการใหเ้พียงพอ   

2.2.7 จดัโครงการเยีย่ม-ศึกษาดูงานต่างมหาวทิยาลยั ทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหร้างวลั  เพื่อธาํรงรักษาคณาจารยท่ี์มีคุณภาพ 
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หมวดที ่7 

การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร: ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตร  

    ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสูตรมีดงัน้ี 

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน : สาขาวิชา/ผูรั้บผิดชอบรายวิชามอบหมาย

ผูส้อน  ตรียมความพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอน 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและการจดัทาํรายงาน 

1.2  การติดตามการจดัการเรียนการสอน: สาขาวิชา/ผูรั้บผิดชอบรายวิชาจดัทาํระบบสังเกตการณ์จดัการ       

เรียนการสอน เพื่อใหท้ราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูส้อน 

            1.3   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน สาขาวชิา/ผูรั้บผดิชอบรายวชิาจดัทาํระบบการประเมินผลผูส้อน โดยผูเ้รียน  

                   ผูส้อนประเมินการสอนของตนเอง และผูส้อนประเมินผลรายวชิา 

            1.4  เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ภาควชิา/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวน    

                   สอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

            1.5  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี   ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัทาํร่างรายงานผลการดาํเนินงาน หลกั  

       สูตรประจาํปี   ซ่ึงประกอบดว้ยผลการประเมินคุณภาพการสอน   รายงานรายวชิา ผลการทวนสอบ  ผล 

       สัมฤทธ์ิของนิสิต เสนอต่อภาควชิา/คณบดี 

            1.6  หวัหนา้ภาควชิาร่วมกบัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร     จดัประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวเิคราะห์ผล   

                  การดาํเนินงานหลกัสูตรประจาํปี และใชข้อ้มูลเพื่อการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนทกัษะของอาจารยผ์ูส้อน      

                  ในการใชก้ลยทุธ์การสอน และส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลกัสูตร    และจดั 

                   ทาํรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตรเสนอคณบดี 

      1.7  เม่ือครบรอบ 4 ปี ภาควชิาแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลการดาํเนินงานหลกัสูตร โดยประเมินจากการ   

      เยีย่มชม ร่างรายงานผลการดาํเนินงานหลกัสูตร     และจดัประเมินคุณภาพหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปี     

      สุดทา้ยก่อนสาํเร็จการศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิต 

      1.8   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร ท่ีมีจาํนวนและคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์อง สกอ.   เพื่อใหมี้ 

             การปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี โดยนาํความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ บณัฑิตใหม่ ผูใ้ชบ้ณัฑิต     

             การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตมา   

             ประกอบการพิจารณา 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

                    2.1 การบริหารงบประมาณ 

ในการดาํเนินการตามหลกัสูตร จะใชอ้าคารท่ีมีอยูข่องคณะวิทยาการจดัการและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

บุคลากรจะขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล ส่วนงบลงทุนก็จะขอรับการสนบัสนุนจากรัฐบาลเช่นกนั สําหรับ

หมวดค่าใชส้อยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนบัสนุนจากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นรายรับจากค่า

หน่วยกิต 

     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมดา้นหนงัสือ ตาํรา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลหอสมุดกลางและระดบัคณะ ยงัมี

หนงัสือ ตาํราเฉพาะทาง นอกจากน้ีคณะยงัมีอุปกรณ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอยา่งพอเพียง 

             2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

สาขาวิชาไดป้ระสานงานกบัสํานกัวิทยาบริการในการจดัซ้ือหนงัสือ  และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

บริการให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาได้คน้ควา้   และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือ

หนงัสือนั้น  อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ี

จาํเป็น   นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ้   ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือ

หนงัสือ   สําหรับให้หอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย    ในส่วนของคณะฯ มีห้อง Self-study เพื่อบริการ

หนงัสือ ตาํรา หรือวารสารเฉพาะทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละคณะฯ  จะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืน

เพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารย ์ เช่น เคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายสไลด์ เป็น

ตน้ 

            2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

ทางสาขาวิชาจะทาํหนา้ท่ีประเมินความพอเพียงของหนงัสือ ตาํรา และวารสารเฉพาะทางดา้น   การ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์และประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีประจาํห้อง Self-study ของคณะฯ เพื่อทาํการการจดัซ้ือ

จดัหาหนงัสือเขา้ห้อง Self-study นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ี ดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกใน

การใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย 
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3.     การบริหารคณาจารย์ 

         3.1   การรับอาจารย์ใหม่:  

         3.1.1 การกาํหนดคุณสมบติั 

(1) คุณสมบติัทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

(2) คุณสมบติัของผูส้มคัร 

- สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโทดา้นการบริการทรัพยากรมนุษยห์รือสาขาวิชาอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งมีผลงานทางวชิาการหรือผลงานวจิยัดา้นการบริการทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรง 

- มีประสบการณ์การสอน หรือเป็นวิทยากรเชิงวิชาการด้านการบริการทรัพยากรมนุษยใ์น

ระดบัอุดมศึกษาอยา่งนอ้ย 2 ปี 

- มีประสบการณ์การทาํงานดา้นการบริการทรัพยากรมนุษยโ์ดยตรงอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 2 ปี 

3.1.2 การคดัเลือก โดยการสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์  และสอบสอนโดยคณะกรรมการท่ีคณบดี

แต่งตั้ง 

                  3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลกัสูตร 

           3.2.1  จดัประชุมอาจารยใ์นสาขาวชิาเดือนล 1คร้ัง เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานประจาํปี     

                    ของสาขาวชิา 

                         3.2.2   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีทบทวนการบริหารหลกัสูตรทุกส้ินภาค  

                                    การศึกษา และประจาํปี เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงหลกัสูตร 

                         3.2.3  สาํรวจความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

                3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

           3.3.1  มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา    และบางหัวขอ้ท่ี    

                    ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

                       3.3.2  จดัระบบคดักรองคณาจารยท่ี์จะเชิญมาบรรยายบางเวลา    และสอนพิเศษ   โดยกาํหนดหลกั 

                                 เกณฑก์วา้ง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการคดัเลือก   เช่น   ผลงานทางวชิาการ  เป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

                                 ท่ียอมรับในวชิาชีพ เป็นตน้ 

            3.3.3  ขออนุมติัการเชิญตามระเบียบของสถาบนั  

            3.3.4  คณาจารยท่ี์สอนบางเวลา   และสอนพิเศษตอ้งมีแผนการสอน     ตามคาํอธิบายรายวชิาท่ี    

                      สถาบนัจดัทาํไวป้ระกอบการสอน โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1    การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

4.1.1  มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ี     ท่ีตอ้งรับผิดชอบก่อนการ

รับเขา้ทาํงาน 

4.1.2  ตอ้งผ่านการสอบแข่งขนัท่ีประกอบดว้ยการสอบขอ้เขียน    และการสอบสัมภาษณ์  โดยให้

ความสําคญัต่อความสามารถในการปฏิบติังานตามตาํแหน่ง และทศันคติท่ีดีต่องานการให้บริการ

อาจารยแ์ละนกัศึกษา 

4.1.3  มหาวทิยาลยัออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนบัสนุนการเรียนการ  สอนให้ครบ

กระบวนการ  อนัไดแ้ก่  รับสมคัร คดัเลือก ต่อรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม  และพฒันาบุคลากร 

ระบบการพิจารณาความดีความชอบ 

4.1.4  มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ  สาขาวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

      4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน  

 4.2.1    จดัการฝึกอบรมในดา้นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการบริหาร  (  เช่น   การตรวจสอบ   บญัชี   การ           

            วางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 

 4.2.2    จดัระบบการศึกษาดูงาน เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํงานในหน่วยงานอ่ืน 

 4.2.3    สนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมงานกบัอาจารยใ์นโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการวิจยัของ          

สาขาวชิา 

4.2.4 สร้างระบบพฒันาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีมีความสามารถดีเด่น และคุณวุฒิ     

เหมาะสมใหส้ามารถทาํหนา้ท่ีผูส้อน 

4.2.5 ใหทุ้นการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรสาํหรับผูป้ฏิบติังานดีเด่น 

5.   การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 

       5.1 การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา  ทาํหน้าท่ีส่งเสริม    สนับสนุน  ให้คาํแนะ 

นาํและกาํกบัดูแลการทาํงานของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.1.2 ใหอ้าจารยทุ์กคนทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ    และกิจกรรมแก่นกัศึกษา    และตอ้ง

จดัตารางเวลา (Office hour) ใหน้กัศึกษาเขา้พบหรือขอคาํปรึกษา 

5.1.3   จดัระบบการสอนเสริมใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีอ่อนดอ้ยในบางรายวชิา 

5.1.4   จดัระบบแนะแนวเก่ียวกบัการเลือกและวางแผนสาํหรับอาชีพใหน้กัศึกษา 

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม         หลกัสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

 

77 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

       คณะฯ ตอ้งมีการจดัระบบท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ   โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบั

วชิาการ โดยกาํหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคาํอุทธรณ์เหล่านั้น 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 6.1   สาขาวิชาจดัการสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อนการ

พฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร             

- กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

- ช่วงเวลาของการประเมิน  2  ปี   หลงัจากรับบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ทาํงานแลว้ 

 6.2    ประมาณการความตอ้งการแรงงานประจาํปีจากภาวะการไดง้านทาํของบณัฑิต  และรายงานผลการ 

สาํรวจความตอ้งการแรงงานของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภาคธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

              6.3    ติดตามขอ้มูลความรู้และทกัษะท่ีเป็นท่ีตอ้งการของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเปล่ียนแปลงตามมี

แผนการจดัการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตเม่ือครบรอบหลกัสูตร  เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง

หลกัสูตรคร้ังต่อไป 

  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบณัฑิตพิจารณาจากปัจจยัความตอ้งการของตลาดแรงงานดงัน้ี  

6.3.1 ภาษาต่างประเทศ 

6.3.2 การใชร้ะบบ IT 

6.3.3 พฤติกรรมในการทาํงานและวนิยัการทาํงาน 

6.3.4 บุคลิกภาพในการทาํงาน 

6.3.5 ความรู้เชิงวชิาชีพ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

6.3.6 ความสามารถในการเรียนรู้และศกัยภาพในการตดัสินใจ 

6.3.7 มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม และการเป็นผูน้าํ 

6.3.8 การส่ือความกบัผูอ่ื้น 

6.3.9 การสร้างความประทบัใจใหก้บัเพื่อนร่วมงาน 

6.3.10ความคิดสร้างสรรค ์
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7.ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

7.1   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   มีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม  และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร                  

7.2    มีการจดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตร    ตามแบบ   มคอ.  2   ท่ีสอดคลอ้งกบั  กรอบาตรฐานคุณวุฒิ   

      แห่งชาติ 

         7.3     มีการจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา  ตามแบบ  มคอ.3   และ  มคอ.4    ก่อนการเปิดสอน    

                   7.4     มีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา  ตามแบบ  มคอ.5   และ  มคอ.6   ภายใน 30 วนั      

               หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

                         7.5      การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร  ตามแบบ   มคอ.  7  ภายใน  60  วนั  หลงัส้ินสุด   

                ปีการศึกษา      

            7.6      การพฒันา  /  ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

                             จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  ปีท่ีแลว้ 

                             7.7     มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้   ท่ีกาํหนดใน มคอ.3  และ    

                                       มคอ. 4  (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละการศึกษา 

                         7.8      อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนหน่ึงคร้ัง 

                            7.9      อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการและ / หรือวิชาชีพ   อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

    7.10     จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)ไดรั้บการพฒันาวชิาการและ/ หรือวชิาชีพไม่  

               นอ้ย กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

                            7.11    ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย / บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร   เฉล่ียไม่นอ้ย 

                                       กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

          7.12     ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็   

                       5.0 
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5 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ   

     ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน   

     หลกัสูตร 

X X 

 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั 

      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/      

      สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X 

 

X X X 

(3)  มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์   

      ภาคสนาม (ถา้มี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน   

      การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวชิา 

X X 

 

X X X 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ   

     ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5   

     และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษา 

     ท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X 

 

X X X 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7   

      ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X X 

 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ  

      เรียนรู้ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25   

      ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X 

 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ 

     สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินกร 

     ดาํเนินงานท่ีรายงานในปีก่อนหนา้ 

 

 X 

 

X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ 

      ดา้นการจดัการเรียนการสอน (เฉพาะปีท่ีมีการรับอาจารยใ์หม่) 
X X 

 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 

      และ/หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
X X 

 

X X X 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี) ไดรั้บการ  X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

       พฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี  

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ    

        คุณภาพหลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  

 

 X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่เฉล่ีย   

       ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
    X 

(13) จาํนวนนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของ 

       หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของจาํนวนนกัศึกษาท่ีคงอยูใ่น  

       ชั้นปีท่ี 2 

    X 

(14) ร้อยละของนกัศึกษาท่ีมีงานทาํภายใน 1 ปี หลงัจากสาํเร็จ 

        การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 
    X 

(15) มีอาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรตามเกณฑข์องสาํนกังาน   

        คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
X X 

 

X X X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้)   ในแต่ละปี 8 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 7 8 8 9 10 

 

เกณฑ์ประเมิน : หลกัสูตรไดม้าตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวฒิุฯ  ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี  ตวับ่งช้ีบงัคบั  

(ตวับ่งช้ีท่ี 1-5 ) มีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่  

80% ของตวับ่งช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1)  ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 

2)  ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 

3)  ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  

4)   ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบคาํถามในชั้น   

      เรียน 

5) ดาํเนินการวจิยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 

       1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

       1)   นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 

2) สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 

       3)   รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารยใ์หแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเพื่อใช ้  

             4)   คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุง 

          ทกัษะกลยทุธ์การสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปี  

     นั้นๆ 

2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 

3) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรบณัฑิตใหม่ 

4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 

5) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน ดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี (Key 

Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 

 4.          การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัทาํรายงานการประเมินผลหลกัสูตร 

2) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  และผูส้อน  จดัประชุม  สัมมนา  เพื่อนาํผลการประเมินมาวาง 

                          แผนปรับปรุงหลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 

3) เชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การ    

     สอน 
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เอกสารหมายเลข   1 

ตารางเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดมิและหลกัสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2549 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  

เหตุผล หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

จํานวนหน่วยกติรวม 137 หน่วยกติ จํานวนหน่วยกติรวม 133หน่วยกติ - ลดจาํนวนหน่วย

กิต จาก 137 หน่วย

กิต เป็น 133หน่วย

กิต 

1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 1.หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ -เปล่ียนช่ือหมวด

วชิา/รหสัวชิา 

   1.1 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  

         วทิยาศาสตร์และ 

          เทคโนโลย ี

6 หน่วยกิต        1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

         และคณิตศาสตร์ 

6 หน่วยกิต - เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา 

/ วชิา และปรับปรุง

เน้ือหา 

    1.2 กลุ่มวชิาภาษาและการ 

          ส่ือสาร    

9 หน่วยกิต           1.2 กลุ่มวชิาภาษา                          9 หน่วยกิต  -เพิ่มวชิา 

    1.3 กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์ 7 หน่วยกิต           1.3 กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์   7 หน่วยกิต  -ปรับปรุงเน้ือหา 

    1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                                        6 หน่วยกิต           1.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                            6 หน่วยกิต  -เพิ่มวชิาและ

ปรับปรุงเน้ือหา 

  2 หน่วยกิต      1.5 กลุ่มวชิาพลานามยั                                  2 หน่วยกิต  ไม่มีการปรับปรุง 

2.หมวดวชิาเฉพาะด้าน 101 หน่วยกติ 2.หมวดวชิาเฉพาะ 97 หน่วยกติ -ลดจาํนวนหน่วย 

กิตจาก 101 เป็น 97 

หน่วยกิต 
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2.1 กลุ่มวชิาแกน 54 หน่วยกติ   2.1 กลุ่มวชิาแกน  45  หน่วยกติ  - เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา

เน้ือหาบงัคบัเป็นช่ือ

กลุ่มวชิาแกน 

    - ลดจาํนวนหน่วยกิต 

จาก 54 หน่วยกิต เป็น 

45 หน่วยกิต 

ACCT1101 

หลกัการบญัชี 1 

3(3-0-6) ACCT1103 หลกัการ 

                    บญัชีเบ้ืองตน้ 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาและ

คาํอธิบายรายวชิา  

สาขาบญัชี  มติท่ี

ประชุมคณะกรรมการ

พฒันาหลกัสูตรวชิา

แกน 

ACCT3201  

บญัชีเพื่อการจดัการ  

3(3-0-6) ACCT3201 การบญัชีเพื่อ 

                    การจดัการ 

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบาย

รายวชิา 

ECON1101  

หลกัเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6)    ตดัออกจากวชิาแกน 

ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรวชิาแกน  

  ECON1101 เศรษฐศาสตร์ 

                    จุลภาค 1  

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่และ

คาํอธิบายใหม่ตามมติ

ท่ีประชุม

คณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรวชิาแกน 

ECON1102 เศรษฐศาสตร์ 

                     มภหภาค 1 

         

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่และ

คาํอธิบายใหม่ตามมติ

ท่ีประชุม

คณะกรรมการพฒันาฯ 
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  ECON3305 การวเิคราะห์  

                    เชิงปริมาณ 

                    ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการพฒันา

หลกัสูตรวชิาแกน 

ENGL1701 ภาษาองักฤษ 

                    ธุรกิจ1 

3(3-0-6) BENG1101 ภาษาองักฤษ 

                    ทางธุรกิจ 1 

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิาและคาํอธิบาย

รายวชิา 

ENGL1702 ภาษาองักฤษ 

                    ธุรกิจ2 

3(3-0-6) BENG1102 ภาษาองักฤษ 

                    ธุรกิจ 2  

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิาและ 

FINB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) FINB1101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบายรายวชิา 

FINB2201 การภาษี  

                   อากรธุรกิจ 

3(3-0-6) FIBN2201 การภาษีอากร 

                   ธุรกิจ 

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบายรายวชิา 

HRDM1101 การบริหาร 

                     ทรัพยากร 

                      มนุษย ์

3(3-0-6) HRDM1101 การบริหาร 

                      ทรัพยากร 

                      มนุษย ์

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบายรายวชิา ให้

ทนัสมยัและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

LAWS2501 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) LAWS2501 กฎหมาย  

                     ธุรกิจ 

3(3-0-6) คงเดิม 

MATH1611 คณิตศาสตร์ 

                     ธุรกิจ 

3(3-0-6)   ตดัรายวชิาออก 

MNGT 3105 การจดัการ   

                      การผลิตและ 

                      การดาํเนินงาน 

3(3-0-6) MNGT 3105 การจดัการ 

                      การผลิตและ 

                      ดาํเนินงาน 

3(3-0-6) ปรับช่ือ/คาํอธิบายรายวชิา/

เน้ือหา  คาํอธิบายรายวชิาส่วน

ใหญ่คงเดิม  แต่ปรับภาษาให้

กระชบัข้ึน  และเพิ่มขอบเขต

เน้ือหาจริยธรรมทางธุรกิจ 

MNGT3107 จริยธรรมทาง 

                     ธุรกิจ 

 

3(3-0-6)   ตดัรายวชิาออก 

MNGT 3901 ระเบียบวธีิวจิยั 

                       ทางธุรกิจ   

                

3(3-0-6)   ตดัรายวชิาออก 
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MNGT 4104 การจดัการเชิง 

                           กลยทุธ์ 

                            

3(3-0-6)   ตดัรายวชิาออก 

MNGT1101 หลกัการ 

                  จดัการ 

3(3-0-6) MNGT1102 การจดัองคก์าร 

                     และจริยธรรม                   

                      ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) -ปรับช่ือ/คาํอธิบาย

รายวชิา/เน้ือหา

คาํอธิบายรายวชิา

ส่วนใหญ่ 

MARK1101 หลกัการตลาด 

                

3(3-0-6) MKRT1101 หลกัการตลาด 3(3-0-6) คงเดิม 

STAT2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) APST2105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับรหสัวชิา 

2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 28  หน่วยกติ 2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ  30 หน่วยกติ  เพิม่จํานวนหน่วยกติ 

จาก 28 หน่วยกติ เป็น 

30 หน่วยกิต 

HRDM2101 การวางแผน 

                     และนโยบาย 

                          ทางดา้น 

                     ทรัพยากรมนุย ์   

3(3-0-6) HRDM2101 นโยบายและ 

                            แผนการบริหาร 

                            ทรัพยากรมนุษย ์   

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยั

ยิง่ข้ึน 

HRDM2102 การวเิคราะห์ 

                     งาน     

3(3-0-6) HRDM2102 การวิเคราะห์ 

                            งาน 

 

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยั

ยิง่ข้ึน 

HRDM2103 การสรรหาและ 

                     บรรจุพนกังาน 

3(3-0-6) HRDM2103 การสรรหา 

                     และคดัเลือก 

                     พนกังาน 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาและ

คาํอธิบายรายวชิาให้

ทนัสมยัและ

เหมาะสมยิง่ข้ึน 

HRDM2201 การพฒันา 

                           บุคคลและการ    

                           ฝึกอบรม  

 

3(3-0-6) HRDM2104 การพฒันา 

                     บุคคลและ 

                     การฝึกอบรม  

3(3-0-6)  เปล่ียนรหสัวชิา ให้

สอดคลอ้งกบัการจดั

หมวดหมู่วชิา 
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HRDM3101 การบริหาร              

                          คา่ตอบแทน                             

3(3-0-6) HRDM3101 การบริหาร 

                     ค่าตอบแทน     

                             และผลประโยชน์ 

                     เก้ือกลู 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาและ

คาํอธิบายรายวชิาให้

ทนัสมยัและ

เหมาะสมยิง่ข้ึน 

HRDM3102 การประเมินผล 

                     การปฏิบติังาน 

                     ปฏิบติังาน 

3(3-0-6) HRDM3102 การประเมินผล 

                      การปฏิบติังาน 

3(3-0-6) เปล่ียนคาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยั

ยิง่ข้ึน 

HRDM4103 นวตักรรมและ 

                     เคร่ืองมือทางการ 

                     บริหารทรัพยากร 

                     มนุษย ์  

3(3-0-6) HRDM4103 นวตักรรมและ 

                      เคร่ืองมือ 

                               ทางการบริหาร  

                          ทรัพยากรมนุษย ์  

3(3-0-6) คงเดิม 

- - HRDM3103ความปลอดภยั  

                      และแรงงาน 

                      สัมพนัธ์     

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่ให้

ทนัสมยัยิง่ข้ึน 

MNGT 3901 ระเบียบวธีิวจิยั 

                      ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) -   ตดัรายวชิาออก 

  HRDM3901วธีิวจิยัวทิยา 

                     ทางการบริหาร 

                     ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่ให้

ทนัสมยัยิง่ข้ึน 

HRDM 4902 การวจิยัทางการ 

                      บริหาร 

                      ทรัพยากรมนุษย ์

3(0-6-3) HRDM 4902 การวจิยั 

                      ทางการบริหาร 

                      ทรัพยากรมนุษย ์

3(0-6-3) เดิมอยูเ่อกเลือก ยา้ย

มาอยูเ่อกบงัคบัเพราะ

เป็นวชิาท่ีสาํคญัใน

ปัจจุบนัเพื่อให้

นกัศึกษาไดศึ้กษาวจิยั

เฉพาะทาง 
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2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  แบ่งเป็น 

3 กลุ่ม 

 

12หน่วยกติ 2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก   

ยุบรวมจาก 3 กลุ่มเหลอื 1 

วชิา 

15 หน่วย

กติ 

เพือ่ให้นักศึกษามี

โอกาสเลอืกเรียนมาก

ยิง่ขึน้ 

อกีทั้งเนือ้หามีความ

ชัดเจน  ลกึซ้ึงยิง่ขึน้ 

  BCOM 4204 ระบบสารสนเทศ 

                       เพื่อการจดัการ 

                             บริหาร 

                            ทรัพยากรมนุษย ์

3(2-2-5) เดิมอยูเ่อกบงัคบัยา้ยมา

อยูเ่อกเลือกเพื่อให้

นกัศึกษามีโอกาสใน

การเลือก 

2.3.1  กลุ่มวชิาการฝึกอบรมและพฒันา 

HRDM 3201 การวเิคราะห์ 

                       ความ 

                       ตอ้งการและ 

                       พฒันาหลกัสูตร 

                       ฝึกอบรม 

3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก

เพราะเน้ือหาซํ้ าซอ้น

กบักลุ่มวชิาเอก 

HRDM 3202 เทคนิคการนาํ 

                      เสนอและการ 

                      เป็นวทิยากร

ฝึกอบรม 

3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก

เพราะเน้ือหาซํ้ าซอ้น

กบักลุ่มวชิาเอก 

HRDM 4201การบริหารโครงการ 

                     ฝึกอบรมและพฒันา  

                     ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) HRDM 4201การบริหารโครงการ 

                               ฝึกอบรมและพฒันา  

                     ทรัพยากรมนุษย ์

 

3(3-0-6) คงเดิม 
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HRDM 3402 การพฒันา 

                      บุคลิกภาพ 

                       และภาวะผูน้าํ 

3(3-0-6) HRDM 3205ภาวะผูน้าํและ 

                     การพฒันา 

                     บุคลิกภาพ 

3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวชิาใหม่/

รหสัวชิา/คาํอธิบาย

รายวชิาใหท้นัสมยัและ

เหมาะสมยิง่ข้ึน   

HRDM 4401การสร้างทีมงาน 3(3-0-6) - 3(0-6-3) ตดัรายวชิาออกตดั

รายวชิาออกเพราะ

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

HRDM4902 การวจิยัทางการ 

                     บริหาร 

                     ทรัพยากรมนุษย ์

3(0-6-3)   ยา้ยไปอยูเ่อกบงัคบั 

MNGT 3102 การพฒันาองคก์าร 3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก 

2.3.2  กลุ่มวชิาการจัดการพนักงานสัมพนัธ์ 

HRDM  3103 ความปลอดภยั

และ 

                       คุณภาพชีวติ 

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

เน้ือหาซา้ซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

HRDM 3202 เทคนิคการให้ 

                       คาํปรึกษา 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

HRDM 3302  มนุษยสัมพนัธ์ใน 

                       องคก์าร 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

HRDM 3401 การสร้างแรงจูงใจ 

                       และขวญักาํลงัใจ 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

HRDM 4902 การวจิยัทางการ 

                            บริหารทรัพยากร 

                      มนุษย ์

3(3-0-6) - 3(3-0-6) ยา้ยไปอยูก่ลุ่ม

วชิาเอกบงัคบั 
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MNGT 3101  พฤติกรรม 

                       องคก์าร 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกลุ่ม

วชิาเอก 

MNGT 3104 การบริหารความ 

                     ขดัแยง้และการ 

                     เปล่ียนแปลง 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกบั

กลุ่มวชิาเอก 

2.3.3 กลุ่มวชิาผู้นําทรัพยากรมนุษย์ 

HRDM 3401 การสร้าง 

                      แรงจูงใจ 

                      และขวญักาํลงัใจ 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกลุ่ม

วชิาเอก 

HRDM 3402 การพฒันา 

                      บุคลิกภาพและ 

                      ภาวะผูน้าํ 

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

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกลุ่ม

วชิาเอก 

HRDM 4104 ภูมิปัญญาไทย 

                      กบัการพฒันา 

                      ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) HRDM 4104 ภูมิปัญญาไทย 

                     กบัการพฒันา     

                           ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) เปล่ียนรหสัวชิาให้

สอดคลอ้งกบัการจดั

หมวดหมู่ 

HRDM 4401 การสร้างทีมงาน 3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออกเพราะ

เน้ือหาซํ้ าซอ้นกลุ่ม

วชิาเอก 

HRDM 4902 การวจิยัทางการ 

                                 บริหารทรัพยากร 

                                 มนุษย ์

3(3-0-6) - 3(3-0-6) ยา้ยไปอยูก่ลุ่ม

วชิาเอกบงัคบั 

MNGT 3102 การพฒันาองคก์าร 3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก 
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MNGT 3104 การบริหารความ 

                      ขดัแยง้และการ 

                      เปล่ียนแปลง 

3(3-0-6) - 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก 

ไม่มีรายวชิาน้ี 3(3-0-6) HRDM 3203 การสร้างมนุษย 

                   สัมพนัธ์และ 

                       ทีมงานในองคก์ร 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่

ใหท้นัสมยัิง่ข้ึน 

ไม่มีรายวชิาน้ี 3(3-0-6) HRDM 3203 จิตวทิยาองคก์าร 

                    และการบริหาร 

               ความขดัแยง้ 

3(3-0-6) เพิ่มรายวชิาใหม่

ใหท้นัสมยัิง่ข้ึน 

MATH 4607 การวเิคราะห์เชิง 

                     ปริมาณ 

 

3(3-0-6) ไม่มีรายวชิาน้ี 3(3-0-6) ตดัรายวชิาออก 

  HRDM4901 สัมมนาทางการ 

                     บริหารทรัพยากร 

                     มนุษย ์

3(2-2-5) เดิมอยูเ่อกบงัคบั  

ยา้ยมาอยูเ่อกเลือก

เพื่อใหน้กัศีกษามี

โอกาสในการเลือก 

2.4 กลุ่มวชิาการปฎบิัติการ 

      และ 

       ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      

7 หน่วยกติ 2.4 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์ 

       วชิาชีพ  

ไม่น้อยกว่า 

7หน่วยกติ 

คงเดิม 

HRDM4801 การเตรียมฝึก 

                           ประสบการณ์วชิา 

                           ชีพการบริหาร   

                         ทรัพยากรมนุษย ์       

 2(90) HRDM4801 การเตรียมฝึก 

                     ประสบการณ์วิชา 

                     ชีพการบริหาร 

                     ทรัพยากรมนุษย ์     

 2(90) คงเดิม 

HRDM4802 การฝึก 

                         ประสบการณ์ 

                     วิชาชีพการบริหาร 

                         ทรัพยากรมนุษย ์ 

       

 2(90) HRDM4802 การฝึก 

                         ประสบการณ์ 

                     วชิาชีพการบริหาร 

                     ทรัพยากรมนุษย ์     

 2(90) เปล่ียนจาํนวน

ชัว่โมงฝึกงาน

เพื่อใหน้กัศึกษามี

ทกัษะมากข้ึน 
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  HRDM4803 การเตรียมสหกิจ 

                     ศึกษา      

 2(90) เพิ่มรายวชิาใหม่

ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยั 

  HRDM4804 สหกิจศึกษา      6(450) เพิ่มรายวชิาใหม่

ตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยั 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ คงเดิม 
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เอกสารหมายเลข  2 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

------------------------------ 

   

โดยท่ีเป็นการสมควรออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลยัราช

ภฏัจนัทรเกษม อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั  พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษมว่าดว้ยการ   จดัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๒ ข้อบงัคบัน้ีให้ใช้บงัคบันักศึกษาภาคปกติท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๑ ปีการศึกษา 

๒๕๔๘ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบัน้ี 

“มหาวทิยาลยั” หมายถึง มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“สภามหาวทิยาลยั” หมายถึง สภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“สภาวชิาการ” หมายถึง สภาวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

“การจัดการศึกษา”  หมายถึง    การจัดการศึกษาภาคปกติตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ

หลกัสูตรอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลยัรับรอง 

“การศึกษาในระบบ” หมายถึง การศึกษาท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา

การศึกษา  การวดัผลและประเมินผล  ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ในการกาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ

จดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมินผล ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสําคญัของการสําเร็จการศึกษา  

โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“ การศึกษาตามอธัยาศยั ” หมายถึง การศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจศกัยภาพ     

ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล    ประสบการณ์    สังคม  สภาพแวดลอ้ม   ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ 
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“อาจารยท่ี์ปรึกษา”  หมายถึง   บุคคลท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาดูแลสนบัสนุน

ทางวชิาการ  วธีิการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียน  และมีส่วนช่วยประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศึกษา 

“นกัศึกษา” หมายถึง นกัศึกษาภาคปกติท่ีศึกษาในวนัทาํการปกติของมหาวทิยาลยัและหรือวนัเวลาอ่ืน

ใด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

“ศูนยก์ารศึกษา” หมายถึง สถานท่ีภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีจดัการศึกษา 

“วิทยาเขต” หมายถึง เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ สถาบนั สํานัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึนไป ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา

นั้น ตามท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

“การเรียนโดยส่ือประสม”   หมายถึง   วิธีการจดัการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาใน  หลกัสูตร โดย

ผูเ้รียนอาศยัวธีิเรียนจากชุดวชิาและส่ือต่างๆ 

“ระบบการศึกษาทางไกล” หมายถึง    วิธีการจดัการศึกษาสําหรับรายวิชาในหลกัสูตรมหาวิทยาลยั 

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมต่างๆ เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้ 

 “สหกิจศึกษา” หมายถึง ระบบการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานในสถานประกอบการอยา่งมีระบบ 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีคณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ขอ้ ๔  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา คุณสมบติัและการสมคัร 

  ๔.๑  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   ๔.๑.๑  หลกัสูตรปริญญาตรี จะตอ้งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 

   ๔.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)  จะต้องเป็นผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดบัอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ของทบวงมหาวทิยาลยัหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา  พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

  ๔.๒  ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาตามขอ้   ๔.๑ ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดของสาขาวิชาท่ี

สมคัรเขา้ศึกษา 

  ๔.๓   การสมคัรและการรับเขา้เป็นนกัศึกษา   ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
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ขอ้ ๕  ระบบการศึกษา  

  ๕.๑  ระบบการจดัการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาจดัการศึกษา แบ่งเป็น  ๒ 

ภาคการศึกษาปกติ   ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจจดัการศึกษาภาค

การศึกษาฤดูร้อน ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาและจาํนวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียง ไดก้บัการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

  การจดัการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อนใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 

  ๕.๒  มหาวิทยาลยัจดัการศึกษาดว้ยระบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary  system)  โดย

คณะหรือภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาใด  ใหมี้หนา้ท่ีอาํนวยการศึกษาและ  วจิยัในสาขาวชิานั้นๆ  แก่นกัศึกษาของ

มหาวทิยาลยั   ทั้งน้ี คณะหรือภาควชิาต่างๆ จะไม่เปิดสอนรายวชิา   ซํ้ าซอ้นกนั 

        โครงสร้างหลกัสูตร   จาํนวนหน่วยกิต   ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เร่ือง

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๖  ระยะเวลาการศึกษา 

  ๖.๑  หลกัสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี    ใชเ้วลาศึกษา  ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  และสาํเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๒  หลกัสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  และสาํเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๓  หลกัสูตรปริญญาตรี  ๖  ปี   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกิน ๑๒  ปีการศึกษา  และสาํเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

  ๖.๔  หลกัสูตรปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)  ใชเ้วลาศึกษา  ไมเ่กิน  ๔  ปีการศึกษา  และสาํเร็จ

การศึกษาไดไ้ม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สาํหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา 

 ขอ้ ๗  การลงทะเบียนเรียน 

  ๗.๑  การลงทะเบียนเรียน  ใหล้งทะเบียนเรียนได ้   ไม่นอ้ยกวา่  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน 

๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 

  สาํหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนใหล้งทะเบียนเรียนได ้ ไม่เกิน ๙ หน่วย

กิต 

  การลงทะเบียนเรียน  ท่ีมีจาํนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกวา่ท่ีกาํหนด  อาจทาํไดห้ากมี

เหตุผลและความจาํเป็น    แต่ตอ้งได้รับอนุมติัจากคณบดี   หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย  โดยผ่านความเห็นชอบของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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หน่วยกิตขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไว ้ไม่ใช้บงัคบันักศึกษาท่ีศึกษาครบทุกวิชาตาม  หลกัสูตรของ

สาขาวชิานั้นๆ   แต่ยงัมีวชิาท่ีสอบตก   หรือมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนด  หรือภาคการศึกษาท่ีคาดวา่จะ

เป็นภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนท่ีจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

              ๗.๒  ในการลงทะเบียนเรียน  หากวชิาใดมีขอ้กาํหนดในหลกัสูตรวา่ตอ้ง  เคยศึกษาวชิาใด

มาก่อน  (Pre-requisite)  นกัศึกษาก็จะตอ้งเคยศึกษาและสอบไล่ไดว้ชิานั้นแลว้  จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน 

  ๗.๓  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง   จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซํ้ า

กบัรายวชิาท่ีศึกษามาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ได ้

๗.๔  การลงทะเบียนเรียนปกติ     จะกระทาํไดก่้อนวนัเปิดภาคการศึกษา   แต่ละภาค    การ

ลงทะเบียนล่าชา้จะกระทาํไดไ้ม่เกิน ๑๔ วนั    นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ   ไม่เกิน  ๗  วนั   นบัจากวนัเปิด

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  และจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

  ๗.๕  นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนภายใน  ๑๔  วนั   นบัจากวนัเปิดภาคการการศึกษาปกติ 

หรือภายใน  ๗  วนั  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน  จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษา

นั้น   เวน้แต่มีเหตุผลและความจาํเป็น  โดยไดรั้บอนุมติัจากคณบดี หรือผูท่ี้คณบดีมอบหมาย   โดยผา่นความเห็นชอบ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  ๒๘  วนั  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ไม่เกิน ๑๔ วนั นบัจากวนั

เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยเสียค่าปรับตามระเบียบ 

  ๗.๖  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน   จะต้องขอลาพกั

การศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น     เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาภายใน   ๓๐  วนั  นบัจากวนัเปิดภาค

การศึกษา    โดยตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา  หากไม่ปฏิบติัตามมหาวทิยาลยัจะถอน

ช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นจากทะเบียนนกัศึกษา 

 ๗.๗ อธิการบดีอาจอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีถูกถอนช่ือตามขอ้ ๗.๖  กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาใหม่

ได ้ถา้มีเหตุผลอนัสมควร โดยใหถื้อวา่ระยะเวลาท่ีถูกถอนช่ือนั้นเป็นระยะเวลาพกัการศึกษา  โดยนกัศึกษาตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา   รวมทั้งค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ    ท่ีคา้งชาํระเสมือนเป็นผูล้าพกัการศึกษา 

 อธิการบดีจะไม่อนุมติัให้กลบัเขา้เป็นนกัศึกษาตามวรรคหน่ึง  หากพน้กาํหนดเวลา

สองปีนบัจากวนัท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นถูกถอนช่ือจากทะเบียน 

  ๗.๘   การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ  ไดช้าํระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยืน่

หลกัฐานการลงทะเบียนนั้นต่อมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๘   การเพิ่มและถอนรายวชิา 

การเพิ่มและถอนรายวชิา   ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ทั้งน้ีให้ยื่นหลกัฐาน

การยนิยอมนั้นต่อมหาวทิยาลยั 
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  ๘.๑  การเพิ่มรายวชิา   จะกระทาํไดภ้ายใน  ๒  สัปดาห์แรก  นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายใน  ๑  สัปดาห์แรกนบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ๘.๒  การถอนรายวชิา  จะกระทาํไดก่้อนกาํหนดการสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ ๒ สปัดาห์ 

สาํหรับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ  หรือก่อนกาํหนดสอบปลายภาคไม่นอ้ยกวา่ ๑ สัปดาห์  สาํหรับการศึกษาภาค

การศึกษาฤดูร้อน 

  การถอนรายวิชาภายในกําหนดเวลาเดียวกันกับการเพิ่มรายวิชาจะไม่ปรากฏอักษรW 

(Withdraw) ในระเบียนผลการเรียน และจะไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน แต่ถา้ถอนรายวิชา  หลงักาํหนดเวลาการเพิ่ม

รายวชิา นกัศึกษาจะไดรั้บอกัษร W และจะไม่ไดรั้บเงินค่าหน่วยกิตคืน 

  ๘.๓  ขั้นตอนปฏิบติัในการเพิ่มและถอนรายวชิา ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ

มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๙  การเรียนการสอน 

  ๙.๑  มหาวทิยาลยัอาจตั้งศูนยก์ารศึกษาและวทิยาเขตไดต้ามความเหมาะสม 

  ๙.๒  การจดัการเรียนการสอนอาจทาํไดท้ั้งในเวลาราชการ    และนอกเวลา ราชการ   และ

อาจจดัการเรียนโดยส่ือประสมหรือระบบการศึกษาทางไกลทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ๙.๓  กาํหนดวนัเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวทิยาลยั มีดงัน้ี 

   ภาคการศึกษาท่ี ๑ วนัเปิดภาคการศึกษา เดือนมิถุนายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา เดือนตุลาคม 

   ภาคการศึกษาท่ี ๒ วนัเปิดภาคการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา เดือนมีนาคม 

   ภาคการศึกษาฤดูร้อน วนัเปิดภาคการศึกษา เดือนเมษายน 

      วนัปิดภาคการศึกษา เดือนพฤษภาคม 

  มหาวิทยาลยัอาจกาํหนดวนัเปิดและวนัปิดภาคการศึกษาท่ีแตกต่างจากวรรคหน่ึงก็ได ้ แต่

ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร 

และใหท้าํเป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

  ๙.๔  การเปิดสอนสาขาวิชาใด ระดบัใด  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร โดย

ผา่นความเห็นชอบจากสภาวชิาการ และรายงานผลการปฏิบติังานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบทุกส้ินปีการศึกษา 

  ๙.๕ ให้อาจารยผ์ูส้อน  จดัทาํแนวการสอน  เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาํสอน 

หรือกาํหนดตาํราหลกัทุกรายวชิาท่ีเปิดสอนใหแ้ก่นกัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

  ๙.๖ รายวชิาใดท่ีเปิดสอนมากกวา่  ๑  กลุ่ม ในภาคเรียนเดียวกนั  ให้อาจารยผ์ูส้อนใชแ้นว

การสอน  ขอ้สอบ  และใชเ้กณฑก์ารวดัผลและประเมินผลเดียวกนั 
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  ๙.๗ ตาํราหลักในรายวิชาท่ีเปิดสอน   อาจเรียบเรียงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลยั หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกก็ได ้โดยจะตอ้งมีขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมหลกัสูตร  และระดบัการศึกษา 

  ๙.๘  มหาวิทยาลยัตอ้งสนบัสนุนการจดัหาหรือผลิตส่ือ   เพื่อใช้ประกอบการ  เรียนการ

สอน  และพฒันาโสตทศันูปกรณ์พื้นฐาน   ส่ือการเรียนการสอนใหมี้มาตรฐานและเพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษา 

  ๙.๙  ให้สํานกัวิทยบริการ   และเทคโนโลยีสารสนเทศ   และสํานกัศิลปะและวฒันธรรม

อาํนวยความสะดวก   แก่นกัศึกษาในรูปแบบต่างๆ   เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษามีโอกาสศึกษา  คน้ควา้หาความรู้และ

ประสบการณ์เพิ่มข้ึน 

  ๙.๑๐  การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   สหกิจศึกษา  ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินการกาํกบั   และควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    และสหกิจ - ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ 

  ๙.๑๑   คณะตอ้งจดัอาจารยท่ี์ปรึกษา    ทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษาดา้น วิชาการ   วิธีการเรียน    

ควบคุมแผนการเรียน    และติดตามความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศึกษา 

  ๙.๑๒ ให้คณะกรรมการประจาํคณะ   ทาํหน้าท่ีกลั่นกรอง  ตรวจสอบ และให้ความ

เห็นชอบการประเมินผลการเรียน   

  ๙.๑๓ ใหมี้การโอนผลการเรียน  และการยกเวน้การเรียนในรายวชิาท่ีไดศึ้กษาแลว้ในระดบั

เดียวกนั 

  หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการขอโอนผลการเรียน   และการยกเวน้การเรียนในรายวิชา  

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเวน้การเรียน ในรายวิชา และตาม

ขอ้กาํหนดของแต่ละสาขาวชิา 

 ขอ้ ๑๐ ให้มีการวดัผลการศึกษาระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน ในทุกรายวิชา  ท่ีมีการเรียน

การสอนในแต่ละภาคเรียน 

  การวดัผลระหว่างภาคเรียน   ใช้วิธีสอบย่อยและหรือการทาํรายงานและหรือการสอบ

ปฏิบติัและหรือทาํกิจกรรมตามท่ีกาํหนดและหรือการสอบกลางภาคเรียน โดยมีคะแนนเก็บระหวา่งร้อยละ ๔๐-๗๐ 

ของคะแนนรวมทั้งหมด  หรือตามมติของสภาวชิาการ 

  การวดัผลปลายภาคเรียน   ใช้วิธีสอบข้อเขียนและหรือสอบปฏิบติั   โดยมีคะแนนอยู่

ระหวา่งร้อยละ ๓๐-๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด หรือตามมติของสภาวชิาการ 
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ขอ้ ๑๑ ใหใ้ชก้ารประเมินผลการเรียนในรายวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตร เป็น ๒ ระบบ  ดงัน้ี 

(๑) ระบบค่าระดบัคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดบั 

 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยีย่ม (Excellent) ๔.๐ 

B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

B ดี (Good) ๓.๐ 

C+ ดีพอใช ้(Fairly Good) ๒.๕ 

C พอใช ้(Fair) ๒.๐ 

D+ อ่อน (Poor) ๑.๕ 

D อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐ 

F ตก (Fail) ๐.๐ 

    

ระบบน้ีใชส้าํหรับการประเมินผลการเรียนรายวิชาท่ีเรียนตามหลกัสูตร ค่าระดบัคะแนนท่ี

ถือวา่สอบไดต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ “D” 

   นกัศึกษาไดค้่าระดบัคะแนนรายวชิาบงัคบัเป็น“F”ตอ้งลงทะเบียนและ เรียนใหม่จนกวา่จะ

สอบได ้และใหบ้นัทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สําหรับวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดบัคะแนน“F” จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้ าอีก    หรือเลือก

รายวชิาอ่ืนแทนได ้และบนัทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 

   สาํหรับวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    จะตอ้งไดค้่าระดบัคะแนน   ไม่ตํ่ากวา่ “C” 

   (๒) ระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน กาํหนดสัญลกัษณ์การประเมินดงัน้ี 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการเรียน ค่าร้อยละ 

PD ผา่นดีเยีย่ม (Pass with Distinction) ๙๐-๑๐๐ 

P ผา่น (Pass) ๕๐-๘๙ 

NP ไม่ผา่น (No Pass) ๐-๔๙ 

 

  ระบบน้ีใชส้าํหรับการประเมินรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    รายวชิาการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพ  รายวชิาสหกิจศึกษา   รายวชิาท่ีหลกัสูตรบงัคบัใหเ้รียนเพิ่มตามขอ้กาํหนดเฉพาะ และรายวชิา

ท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้รียนเพิ่ม 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม         หลกัสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  

 

102 

 รายวชิาท่ีไดผ้ลประเมิน “NP” นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกวา่จะผา่นการประเมิน

สัญลกัษณ์อ่ืน มีดงัน้ี 

   Au (Audit) ใชส้าํหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นบัหน่วยกิต 

   W (Withdraw)   ใช้สําหรับการบนัทึกหลังจากได้รับอนุมติัให้ถอนรายวิชานั้นก่อน

กาํหนดการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์    รวมทั้งกรณีท่ีนักศึกษาลาพกัการศึกษาหรือ  ถูกสั่งให้พกั

การศึกษา หลงัจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว้  และรายวชิาเลือกท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปเรียนรายวชิาอ่ืนแทน 

   I (Incomplete)  ใชส้ําหรับบนัทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ีนกัศึกษายงัทาํงาน

ไม่เสร็จตามกาํหนด  โดยมีเหตุผลสมควร เม่ือส้ินภาคเรียน    โดยผูส้อนตอ้งส่งคะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบเกณฑ์การ

ประเมินผล 

   นกัศึกษาท่ีได ้ “I” ตอ้งดาํเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปล่ียนระดบัค่าคะแนนใหเ้สร็จ

ส้ินภายในภาคเรียนถดัไป ถา้นกัศึกษายงัทาํงานไม่เสร็จ คณะกรรมการประจาํคณะ จะพิจารณาผลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น

ศูนย ์และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้ ตามเกณฑข์องอาจารยป์ระจาํวชิา 

   FM (Final Missing)  ใชบ้นัทึกการประเมินในรายวชิาท่ีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค โดย

ผูส้อนตอ้งส่งคะแนนท่ีมีอยูพ่ร้อมแนบเกณฑก์ารประเมินผล 

   นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาค   จะตอ้งสมคัรสอบและชาํระค่าธรรมเนียม  รายวิชาละ  

๓๐๐  บาท   ภายใน ๑๔ วนั  หลงัจากเสร็จส้ินการสอบตามกาํหนดของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาท่ีขาดสอบและไม่

สมัครสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   หรือสมัครและชําระเงินแต่ไม่มาสอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด    

คณะกรรมการประจาํคณะจะปรับคะแนนส่วนท่ีเหลืออยู ่   เป็นศูนยแ์ลว้ประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู ่ตาม

เกณฑ์ของอาจารยป์ระจาํวิชา และในการยื่นคาํร้องขอสอบปลายภาค  ให้นกัศึกษายื่นคาํร้องท่ีสํานกังานคณบดีใน

รายวชิาท่ีตนเองเรียนอยูเ่พื่อคณบดีพิจารณาต่อไป  

กรณีมหาวทิยาลยัมีความจาํเป็น หรือนกัศึกษาเจบ็ป่วยจนไม่สามารถทาํการสอบปลายภาคได ้ 

คณบดีอาจพิจารณายกเวน้การชาํระค่าธรรมเนียมการสอบได ้

  ขอ้ ๑๒ รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการโอนผลการเรียนและยกเวน้ผล

การเรียนใหไ้ดผ้ลการเรียนดงัน้ี 

   ๑๒.๑ รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน จากการศึกษาในระบบใหไ้ดรั้บ ผลการเรียน “P” 

   ๑๒.๒ รายวิชาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน  จากการศึกษานอกระบบและหรือ การศึกษา

ตามอธัยาศยั ใหไ้ดผ้ลการเรียน ดงัน้ี 

    CS (Credits from Standardized Test) กรณีไดห้น่วยกิต  จากการทดสอบมาตรฐาน 

(Standardized Test) 
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    CE (Credits from Exam) กรณีไดห้น่วยกิต   จากการทดสอบดว้ยการสอบท่ีไม่ใช่

การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Test) 

    CT (Credits from Training) กรณีไดห้น่วยกิต จากการประเมิน  การศึกษา/อบรมท่ี

จดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัอุดมศึกษา (Evaluation of Non-Sponsored Training) 

    CP (Credits from Portfolio) กรณีไดห้น่วยกิต จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) 

  ขอ้ ๑๓ การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 

   ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจาํภาค และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม  ๒  

ตาํแหน่ง   โดยไม่ปัดเศษ   สาํหรับรายวชิาท่ีผลการเรียนเป็น  “I”  หรือ  “FM”  ไม่นาํ   หน่วยกิตมารวมเป็นตวัหาร

เฉล่ีย 

   ๑๓.๑  กรณีท่ีสอบตกและตอ้งเรียนซํ้ าในรายวชิาบงัคบั ใหน้บัรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตก

และเรียนซํ้ าเพื่อใชเ้ป็นตวัหาร 

    สาํหรับรายวชิาเลือก  อาจเลือกเรียนวชิาเดิมหรือวิชาอ่ืนแทนได ้ และให้นบัหน่วย

กิตท่ีสอบตกเป็นตวัหารดว้ย 

                                         ๑๓.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซํ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้หรือเรียนวชิาท่ีระบุ

ไวใ้นหลกัสูตรท่ีเทียบเท่าให้นบัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนนเฉพาะรายวชิา ท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 

  ขอ้ ๑๔ ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 

   ๑๔.๑ มีความประพฤติดี 

   ๑๔.๒  สอบผา่นในรายวิชา ต่าง ๆ   ครบตามหลกัสูตร  รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลยั

กาํหนด 

   ๑๔.๓ ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ ๒.๐๐ 

   ๑๔.๔ มีระยะเวลาศึกษา ตามขอ้ ๖ 

  ขอ้ ๑๕ วนัสาํเร็จการศึกษากาํหนด ๑๔ วนั หลงัจากการสอบปลายภาควนัสุดทา้ย 

  ขอ้ ๑๖ การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑต์่อไปน้ี 

   ๑๖.๑ ตาย 

   ๑๖.๒ ลาออก 

   ๑๖.๓ ขาดคุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 

   ๑๖.๔ ปฏิบติัตนผิดระเบียบของมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมีประกาศให้พน้สภาพการ

เป็นนกัศึกษา 

   ๑๖.๕ เม่ือพน้กาํหนดเวลา  ๒  สัปดาห์แรกของภาคเรียนแล้วยงัไม่มาลงทะเบียนเรียน  

หรือไม่ไดม้ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
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   นักศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนักศึกษาอาจขอคืน  สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้  โดย

ไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 

   ๑๖.๖ นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด และไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ ๑.๘๐ 

   ๑๖.๗ เรียนครบหลกัสูตรและไดรั้บอนุมติัใหส้าํเร็จการศึกษาตามขอ้ ๑๔ 

   ๑๖.๘ มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 

    ๑) ผลการประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่๑.๖๐ เม่ือส้ินภาคเรียนปกติภาค

เรียนท่ี ๒ นบัแต่วนัเร่ิมเขา้เรียน 

    ๒)  ผลการประเมินไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติท่ี ๔ ท่ี ๖ 

ท่ี ๘ ท่ี ๑๐ ท่ี ๑๒ ท่ี ๑๔ ท่ี ๑๖ ท่ี ๑๘ ท่ี ๒๐ ท่ี ๒๒ และท่ี ๒๔  นบัแต่วนัเร่ิมเขา้เรียน 

    ๓)  นกัศึกษาไม่ผา่นการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 

   ๑๖.๙  มีระยะเวลาการศึกษาเกินกาํหนดเวลาตามขอ้ ๖ 

  ข้อ ๑๗ เม่ือนักศึกษาเรียนได้หน่วยกิต ครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลักสูตรแล้วและได้ค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้

ถึง ๒.๐๐ ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีกาํหนด ตามขอ้ ๖ 

  ขอ้ ๑๘ นกัศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวชิาใดใหน้กัศึกษาผูน้ั้นไดรั้บผลการเรียน  F 

ในรายวชิานั้น และใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 

  ขอ้ ๑๙ ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จะไดรั้บเกียรตินิยมตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   ๑๙.๑     นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สอบไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาไม่    

นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๑ 

                นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  สอบไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาไม่    

นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๒ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ และเรียนครบ

ตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๗๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๑ 

             นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียจากระดับ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบตัรอ่ืนใดท่ีเทียบเท่าไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ และเรียนครบ

ตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบั ๒ 

   ๑๙.๒ สอบไดใ้นรายวิชาใดๆ  ไม่ตํ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน หรือไม่ได ้“NP” 

ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน 
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๑๙.๓ มีระยะเวลาศึกษา 

    ๑) นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั สาํหรับหลกัสูตร ๒ ปี 

    ๒)นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั สาํหรับหลกัสูตร ๔ ปี 

    ๓)นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน๑๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั สาํหรับหลกัสูตร ๕ ปี 

    ๔)นกัศึกษามีเวลาเรียนไม่เกิน๑๒ภาคเรียนปกติติดต่อกนั สาํหรับหลกัสูตร ๖ ปี 

  ขอ้ ๒๐ นกัศึกษาท่ีขอยกเวน้ผลการเรียนไม่มีสิทธ์ิไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

  ขอ้ ๒๑ ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 

ขอ้ ๒๒  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

               การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบทุกประเภทให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวทิยาลยั   วา่ดว้ยการรับจ่ายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ขอ้ ๒๓ การประเมินผล 

  ๒๓.๑ ใหม้หาวิทยาลยัประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  ทุกภาคการศึกษาเพื่อให้อาจารย์

ผูส้อนพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

  ๒๓.๒  ใหม้หาวทิยาลยัมีการประเมินผลการจดัการศึกษาทุกๆ  ระยะ ๔ ปี  เพื่อพฒันาการ

จดัการเรียนการสอนและพฒันาหลกัสูตร 

ขอ้ ๒๔ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอาํนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคาํสั่งเพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความ และวนิิจฉยั 

ประกาศ  ณ วนัท่ี              มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

พลตรี 

(สนัน่  ขจรประศาสน์) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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เอกสารหมายเลข 3 

การกาํหนดรหัสวชิาของสาขาวชิา  
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การกาํหนดรหัสวชิาของสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRDM) 

 

  ความหมายรหัสประจํารายวิชา 

  

  1.  ระบบรหัส 

   กาํหนดรหสัวชิาใชร้ะบบตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ 4 ตวั อกัษรนาํหมู่วชิา หรือ

  อกัษรยอ่และตวัเลข 4 หลกั 

 

  2.  การจัดหมวดวชิาและหมู่วชิา 

   ยดึหลกั 2 ประการ คือ 

   2.1  ยดึฐานกาํเนิดรายวชิา 

  2.2  ยดึสาระสาํคญั (Concept) ของคาํอธิบายรายวชิา 

 

  3.  รหัสวชิาประกอบด้วย 

   3.1  อกัษรภาษาองักฤษ 4 ตวั เป็นหมวดวชิาและหมู่วชิา/กลุ่มวชิา 

  3.2  ตวัเลขท่ี 1 บ่งบอกถึงระดบัความยากง่ายหรือชั้นปี 

  3.3  ตวัเลขท่ี 2 บ่งบอกถึงลกัษณะเน้ือหาวชิา/แขนงวชิา 

  3.4  ตวัเลขท่ี 3,4 บ่งบอกถึงลาํดบัก่อนหลงัวชิา 

 

  4.  หมวดวชิาและหมู่วชิาของอกัษร 

                       4.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

                               กลุ่มวชิาภาษา     GETH 

                                                         GEEN 

                               กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    GEHS 

     กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์    GESO 

     กลุ่มวชิาพลานามยั    GEPA 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  GESC 
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4.2 หมู่วชิาคณะวทิยาการจัดการ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์    HRDM 

 การตลาด      MKRT 

 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     ECON 

 การเงินการธนาคาร     FINB 

 การบญัชี      ACCT 

 นิเทศศาสตร์      COMM 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว     TRHM 

 การจดัการ      MNGT 

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     BCOM 

 

  หมู่วชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ซ่ึงอยู่ในหมวดวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดลกัษณะ

 เนือ้หาวชิาออกเป็นดังนี้ 

  1.    การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   (HRDM 1 1-- ) 

  2.    กลุ่มวชิาเอก                              (HRDM - 1 - - ) 

  3.    กลุ่มวชิาเอกเลือก                (HRDM - 2 - - ) 

  4.    ระเบียบวธีิวจิยัทาง……..   (HRDM 3901 ) 

  5.    การวจิยัทาง……    (HRDM 4902 ) 

  6.    สัมมนาทาง……….    (HRDM 4901 ) 

  7.    การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ…….. (HRDM 4801 )   

  8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ………….. (HRDM 4802) 

 9.    การเตรียมสหกิจศึกษา   (HRDM 4803) 

 10.  สหกิจศึกษาทาง………..   (HRDM 4804) 
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หมู่วชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

รหัสใหม่(54) รหัสเก่า(49) ช่ือวชิา หน่วยกติ 

 HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 

 HRDM2101 นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 

 HRDM2102 การวเิคราะห์งาน 3(3-0-6) 

 HRDM2103 การสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 3(3-0-6) 

HRDM2104 HRDM2201 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม  3(3-0-6) 

 HRDM3101 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกลู 3(3-0-6) 

 HRDM3102 การประเมินผลการปฏิบติังาน   3(3-0-6) 

 HRDM3103 ความปลอดภยัและแรงงานสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 

HRDM3203  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์และทีมงานในองคก์ร 3(3-0-6) 

HRDM3204  จิตวทิยาองคก์ารและการบริหารความขดัแยง้ 3(3-0-6) 

HRDM3205 HRDM3402 ภาวะผูน้าํและการพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

HRDM3901 MNGT3901 วธีิวจิยัวทิยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

 HRDM4103 นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

 HRDM4201 การบริหารโครงการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 

HRDM4206 HRDM4104 ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

 HRDM4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

2(90) 

 HRDM4802   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 5(350) 

HRDM4803  การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 2(90) 

HRDM4804  สหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 6(540) 

 HRDM4901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 

 HRDM4902 การวจิยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3(0-6-3) 
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เอกสารหมายเลข 4 

ผลงานทางวชิาการ 
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ประวตัแิละผลงานอาจารย์ 

 

1. อาจารย์อรุณรัตน์  คล้ายพงษ์ 

2. ประวตัิและผลงาน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ       อาจารย์ 

 2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. สําเร็จ

การศึกษา 

ปริญญาตรี ค.บ.ภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2540 

ปริญญาโท การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2538 

 

 2.3 ภาระการสอน ประจําปีการศึกษา 2554 

ภาคเรียนที ่1/2554 ภาคเรียนที ่2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา                            จํานวนหน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา                          จํานวนหน่วยกติ 

HRDM3402 การพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ        3(3-0-6) HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                  3(3-0-6) 

HRDM4401 การสร้างทีมงาน                                      3(3-0-6) HRDM2201 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม        3(3-0-6) 

HRDM4101 ภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

                                                                3(3-0-6) 

HRDM4103 นวตักรรมและเคร่ืองมือทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์                                   3(3-0-6) 

 

 2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการและงานวจัิย 

  บทความทางวชิาการ 

  อรุณรัตน์  คลา้ยพงษ.์(2553, มกราคม - มิถุนายน) . การศึกษากบัการพฒันาคนทีส่มบูรณ์.  

    จันทรเกษมสาร, 16, 1- 6 . มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  

  ________ . (2549). การพฒันาทรัพยากรมนุษย์. วทิยาการสาร. คณะวทิยาการจดัการ กรุงเทพฯ: 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  113 - 121 

  ________ . (2548). ทรัพยากรมนุษย์กบัการพฒันาองค์การ. วทิยาการสาร. คณะวทิยาการจดัการ 

    กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 114 - 119 

  ________ . (2547) การพฒันาแบบไทยไทย. วทิยาการสาร .คณะวทิยาการจดัการ กรุงเทพฯ: 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.  89 - 97 

  ________ .(2546) ผู้นําแนวใหม่กบัการพฒันา. วทิยาการสาร. คณะวทิยาการจดัการ กรุงเทพฯ: 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 63 - 70 
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  ________ . (2545) องค์กรประสิทธิภาพ. วารสารคณะวทิยาการจดัการ.  กรุงเทพฯ: 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม.   

 

  งานวจัิย 

  อรุณรัตน์  คลา้ยพงษ.์ (2550). ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษา คณะวทิยาการจัดการ  

   มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าฝึกประสบการณ์วชิาชีพตามแนวคิดของสถาน 

   ประกอบการ. กรุงเทพฯ:  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

 

  เอกสารประกอบการสอน 

  อรุณรัตน์  คลา้ยพงษ.์(2550) .เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการวเิคราะห์งาน .กรุงเทพฯ:  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2550). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ:  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการพฒันาบุคคลและฝึกอบรม . กรุงเทพฯ: 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2551). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาภูมิปัญญาไทยกบัการพฒันาทรัพยากร 

   มนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวชิามนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ   .กรุงเทพฯ:  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการสรรหาและบรรจุพนักงาน.กรุงเทพฯ:  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการสร้างทมีงาน  .กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั    

   ราชภฏัจนัทรเกษม. 

  ________. (2554). เอกสารประกอบการสอนรายวชิาภาวะผู้นํากบัการพฒันาบุคลกิภาพ  .กรุงเทพฯ: 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
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2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

   พ.ศ.2550  เลขานุการ สาํนกังานคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั

      จนัทรเกษม 

   พ.ศ.2550-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาชมรมนกัศึกษาวชิาทหาร  มหาวทิยาลยัราชภฏั 

      จนัทรเกษม 

   พ.ศ.2551  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราช

      ภฏัจนัทรเกษม 

   พ.ศ.2552  กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

   พ.ศ.2553-ปัจจุบนั ประธานสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  คณะวทิยาการจดัการ 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

   พ.ศ.2554   ท่ีปรึกษาชมรมจิตอาสาพฒันาสังคม CRU 

 

  2.4.3 การฝึกอบรม  

   พ.ค. 2550   อบรมหลกัสูตรระยะสั้น (5 สัปดาห์) ณ  ประเทศนิวซีแลนด ์ 

   ก.ย. 2550  อบรมผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา 

   ก.ค. 2551  การบริหารจดัการงานบุคคล สาํหรับ HR มือใหม่ จาก 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ส.ค.2551  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการประยกุตใ์ชจ้ากสถาบนับณัฑิต 

 พฒันบริหารศาสตร์ 

   ส.ค.2552  อบรมผูก้าํกบันกัศึกษาวชิาทหาร (1 เดือน) จากหน่วยบญัชาการ

      รักษาดินแดน      

   เม.ย.2553  การอบรมการบริหารความเส่ียง มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

   ส.ค. 2553   การเขียนแผนการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั     

      การทาํวจิยัในชั้นเรียน   คณะวทิยาการจดัการ 

   ส.ค.2554  การเตรียมตวัเพื่อการแข่งขนัในตลาดเสรีการศึกษาอาเซียน 

      มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม   

 

  2.4.4 การศึกษาดูงาน 

   ต.ค.2552  ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยัเรซูเมกมั ประเทศญ่ีปุ่น 

   มี.ค.2554  ศึกษาดูงานมหาวทิยาลยั Guangxi Normal University 

   ส.ค.2554  ศึกษาดูงานมหาวทิยาลยั Yonsei ประเทศเกาหลี 
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ประวตัแิละผลงานอาจารย์ 

 

1. อาจารย์ปรางค์มณ ี เดชคุ้ม 

2. ประวตัิและผลงาน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย์ 

 2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี กศ.บ.คหกรรม ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 2532 

ปริญญาโท บธ.ม.การจดัการทัว่ไป ม.อีสเทิร์นเอเซีย 2542 

กาํลงัศึกษา

ปริญญาเอก 

ปร.ด.สหวทิยาการเพื่อการพฒันา ม.ราชภฏัจนัทรเกษม - 

 

 2.3 ภาระการสอน ประจําปีการศึกษา 2554 

ภาคเรียนที ่1/2554 ภาคเรียนที ่2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา                            จํานวนหน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา                          จํานวนหน่วยกติ 

HRDM2101 การวางแผนและนโยบาย                         3(3-0-6) HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                    3(3-0-6) 

HRDM2201 การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม                3(3-0-6) HRDM3102 การประเมินผลการปฏิบติังาน                 3(3-0-6) 

HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                    3(3-0-6) HRDM3402 การพฒันาบุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ        3(3-0-6) 

  HRDM4401 การสร้างทีมงาน                                     3(3-0-6) 

 

2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ และงานวจัิย 

  งานวจัิย 

  ปรางคม์ณี เดชคุม้. (2541).  การจัดการของผู้จัดการในเขตอุตสาหกรรมบางพล.ี กรุงเทพฯ:  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  _________ .(2552). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม ของนักเรียน 

   มัธยมศึกษาปี ที ่6. กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

  _________ .(2553).  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจจากการสรุปเนือ้หาโดยใช้แผนผงั 

   ความคิด  หลงัเรียนวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏั                   

   จนัทรเกษม. 
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  เอกสารประกอบการสอน 

 ปรางคม์ณ์  เดชคุม้ .(2550) .เอกสารประกอบการสอนรายวชิาหลกัการจัดการ กรุงเทพฯ :  

   มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

  __________.(2551).เอกสารประกอบการสอนวชิาพฒันา บุคลกิภาพและภาวะผู้นํา กรุงเทพฯ : 

   มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม. 

  __________.(2551). เอกสารประกอบการสอนวชิา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพฯ :    

   มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัเกษม. 

 

 2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

   พ.ศ. 2529 ส่ือมวลชน หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ 

   พ.ศ. 2532 ประชาสัมพนัธ์ บริษทัสยามยามาฮ่า จาํกดั 

   พ.ศ. 2539 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี  และอาจารยป์ระจาํคณะ 

     บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเซีย 

   พ.ศ. 2547 อาจารยป์ระจาํโปรแกรมการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

     ราชภฎัจนัทรเกษม 

   พ.ศ. 2553 ประธานหลกัสูตรสาขาการบริการทรัพยากรมนุษย ์คณะวิทยาการจดัการ   

 มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัเกษม 

   พ.ศ. 2554 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวทิยาการ 

     จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  

 

 2.4.3 การฝึกอบรม 

  การฝึกอบรม 

   ก.ย. 2532 อบรมการทาํบญัชีเบ้ืองตน้และการทาํงบประมาณ 

   ต.ค. 2532 อบรมศิลปการพดู 

   ส.ค. 2533 อบการแกปั้ญหาในงานเบ้ืองตน้ 

   ก.ย. 2533 อบรม WORD PROCESSOR 

   ส.ค. 2534 อบรม LOTUS 123 

   ก.ย. 2534 อบรมEXCEL FOR WINDOWS 

   ต.ค. 2535  อบรมการปรับงาน 

   พ.ย. 2535  อบรมการบริหารการจดัเก็บเอกสารสาํหรับธุรกิจสมยัใหม่ 

   ก.ย. 2536 อบรมการส่ือขอ้ความ 

   ต.ค. 2536 อบรมการรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการแกไ้ขปัญหา 
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   ต.ค. 2537  อบรมสู่นกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพ 

   ส.ค. 2537 อบรมการเป็นท่ีปรึกษาQC 

   ก.ย. 2537 อบรมเทคนิคการใชโ้ทรศพัทท์างธุรกิจ 

   ต.ค. 2552 อบรมโปรแกรม LISREL 

   ก.พ. 2554 อบรมการเป็นผูต้รวจสอบประกนัคุณภาพ 

   ก.พ. 2551 อบรมการพฒันาบุคลากรสายวชิาการ 

   พ.ย. 2553 อบรมการบริหารทรัพยากรมนุษยย์คุใหม่ 

 

 2.4.4 การศึกษาดูงาน 

   พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานท่ีวทิยาลยัปีนงัโปลีเทคนิค ประเทศมาเลเซีย 

   ต.ค. 2553 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยันนัยาง  ประเทศสิงคโ์ปร 

   ส.ค. 2554 ศึกษาดูงานท่ีมหาวทิยาลยั Yonsai  ประเทศเกาหลี 
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ประวตัแิละผลงานอาจารย์ 

 

1. อาจารย์นภสร  เจริญโพธ์ิ 

2. ประวตัิและผลงาน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ     อาจารย์ 

 2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ.วทิยาศาสตร์บณัฑิต (โภชนวทิยา) มหาวทิยาลยัมหิดล 2532 

ปริญญาโท พบ.ม.เทคโนโลยกีารบริหาร  

(การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2542 

กาํลงัศึกษา

ปริญญาเอก 

Human Resource Development 

ภาคภาษาต่างประเทศ 

มหาวทิยาลยับูรพา - 

 

 2.3 ภาระการสอน ประจําปีการศึกษา 2554  

                           (ลาศึกษาต่อ 1 ปี) 

 

 2.4 ผลงานทางวชิาการ 

 

2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ และงานวจัิย 

งานวจัิย 

  นภสร เจริญโพธ์ิ และ คณะ  .(2552). ปัจจัยการทาํงานเป็นทมีของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

   จันทรเกษม.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

                           .(2552). การพฒันากลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพนัธ์. กรุงเทพฯ: 

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

                             .(2552).  ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร . กรุงเทพฯ:

  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 
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  เอกสารประกอบการสอน 

   นภสร  เจริญโพธ์ิ   .(2551).  เอกสารประกอบการสอนรายวชิา การบริหารทรัพยากรมนุษย์. 

  กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัเกษม  

 

2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

  พ.ศ. 2536-2546  เจา้หนา้ท่ีบุคคล  หวัหนา้ส่วนสรรหาและอตัรากาํลงั ฝ่ายบริหาร

    ทรัพยากรมนุษย ์ธนาคารนครหลวงไทย   

  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ สังกดัสาขาวิชาการบริหาร

    ทรัพยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

    จนัทรเกษม 

  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาชุมนุม Y.G.P.S  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

  พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะวทิยาการจดัการ 

 

2.4.3 การฝึกอบรม 

  พ.ศ. 2552  Human Resource Development and Human Resource  

      Management   โดย มหาวทิยาลยับูรพา 

  พ.ศ. 2554  ธรรมาภิบาลและบทบาทหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ

    ต่อการพฒันามหาวทิยาลยั   โดยสภาคณาจารยม์หาวทิยาลยั               

    ราชภฏัพระนคร 

  พ.ศ. 2554  การสร้างแบบสอบถามวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย  

      สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั   
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ประวตัแิละผลงานอาจารย์ 

 

1. อาจารย์ศศิกานต์  จรณะกรันต์ 

2. ประวตัิและผลงาน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ    อาจารย์ 

 2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ.      

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ.นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2538 

ปริญญาโท พบ.ม.เทคโนโลยกีารบริหาร  

(การจดัการประยกุต)์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2540 

ปริญญา

เอก(กาํลงั

ศึกษา) 

ปร.ด.การบริหารการพฒันา 

 (นโยบายและการจดัการ) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 

 2.3 ภาระการสอน ประจําปีการศึกษา 2554 

                                      (ลาคลอด) 
 

 2.4 ผลงานทางวชิาการ 

  2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน บทความทางวชิาการ 

   ศศิกานต ์ จรณะกรันต.์(2545). วฒันธรรมองคก์ารกบัค่านิยมการแข่งขนัขององคก์าร.  

    วารสารคณะวทิยาการจดัการ , 29-33 
 

  2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

   พ.ศ.2551 ประธานสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวทิยาการจดัการ   

     มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

 

  2.4.3 การฝึกอบรม 

   ส.ค. 2550 การบริหารความเปล่ียนแปลง คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   มี.ค.2551 การวางแผนกลยทุธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   ก.ค.2551 การเขียนและทาํผลงานทางวิชาการ ศูนยป์ระยกุตแ์ละบริการวชิาการ  

มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ประวตัแิละผลงานอาจารย์ 

 

1. อาจารย์กุลวณ์ี  วุฒิกร 

2. ประวตัิและผลงาน 

   2.1 ตําแหน่งทางวชิาการ   อาจารย์ 

 2.2 ประวตัิการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวชิา) ช่ือสถาบัน ปี พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี ศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 2540 

โครงการศึกษา ศศ.บ. วชิาชีพครู(เพิ่มเติม) สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต 2543 

ปริญญาโท บธ.ม.วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2547 

ปริญญาโท รส.ม.พฒันาแรงงานและสวสัดิการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2552 

 

 2.3 ภาระการสอน ประจําปีการศึกษา 2554 

ภาคเรียนที ่1/2554 ภาคเรียนที ่2/2554 

รหัสวชิา ช่ือวชิา                            จํานวนหน่วยกติ รหัสวชิา ช่ือวชิา                          จํานวนหน่วยกติ 

HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์                  3(3-0-6) HRDM2103 การสรรหาและบรรจุพนกังาน               3(3-0-6) 

HRDM2101 การวเิคราะห์งาน                                   3(3-0-6) HRDM3101 การบริหารค่าตอบแทน                          3(3-0-6) 

HRDM2103 การสรรหาและบรรจุพนกังาน               3(3-0-6) HRDM4901 สมัมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์             

1(0-2-1) 

  HRDM4902 การวจิยัทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์             

3(0-6-3) 

 

2.4 ผลงานทางวชิาการ 

2.4.1 ตํารา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน  บทความทางวชิาการ และงานวจัิย 

 บทความทางวชิาการ 

  กุลวีณ์ วุฒิกร . (2553,  กุมภาพนัธ์). การบริหารจัดการกับความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวฒัน์. วารสารคณะวทิยาการจดัการ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทร

เกษม.  15 - 25 
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 เอกสารประกอบการสอน 

  กุลวีณ์ วุฒิกร .(2554). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์:               

บทท่ี 8 การบริหารจดัการกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  และบทท่ี 9 กฏหมายการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม. 

 

              งานวจัิย 

  กุลวณ์ี วฒิุกร . (2553). กลยุทธ์การพฒันานักศึกษาให้สัมฤทธ์ิในการเรียน วชิาการสรรหา

และบรรจุพนักงานโดยใช้ผงัมโนทัศน์. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม. 

                          .(2553). ความพงึพอใจของผู้ประกอบการทีม่ีต่อบัณฑิตของคณะวทิยาการจัดการ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัเกษม 

    

 2.4.2 ประสบการณ์การทาํงาน 

  พ.ศ. 2540-2541   พนกังานฝ่ายบญัชี บริษทัธนบุรีประกอบยนต ์

  พ.ศ. 2541-2542   พนกังานฝ่ายบริการผูถื้อกรมธรรม ์บริษทัประกนัชีวติศรีอยธุยา 

      ซีเอม็จี 

  พ.ศ. 2543-2544  ครูอาสาสังกดักรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 

  พ.ศ. 2545-2550   พนกังานราชการฝ่ายฝึกอาชีพและการจา้งงานคนพิการ  

      กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

  พ.ศ. 2546-2550  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร และมหาวทิยาลยัราช

      ภฏัสวนสุนนัทา 

  พ.ศ. 2550-2551  อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

  พ.ศ. 2551-2553  อาจารยป์ระจาํ และตาํแหน่งผูช่้วยหวัหนา้สาํนกังานคณบดี            

    คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

  พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาชุมนุม Y.G.P.S และชุมนุมจิตอาสาพฒันาสังคม CRU 

  พ.ศ. 2551 -  ปัจจุบนั กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎั               

    จนัทรเกษม 

  พ.ศ.2554- ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ และตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานคณบดี                        

    คณะวทิยาการจดัการ  

   

 

 



 

คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม         หลกัสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
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2.4.3 การฝึกอบรม 

  พ.ศ. 2538  GRAMMAR AND WRITING 

  พ.ศ. 2538-2541  คอมพิวเตอร์ MICROSOFT OFFICE 

  พ.ศ. 2546  ฝึกอบรม MINI SMES หลกัสูตร “การบริการเชิงกลยทุธ์ธุรกิจ 

      รุ่น 5” 

  พ.ศ. 2546  ฝึกอบรม OTOP-SME CLINIC ครบทุกขั้นตอน  กระทรวง 

      อุตสาหกรรม 

  พ.ศ. 2547  SELF-ESTEEM FOR PEOPLE WITH DISABILTIES 

  พ.ศ. 2550  BUSINESS ENGLISH COURSE 

  พ.ศ. 2551  ฝึกอบรมนกัวิจยัทางสังคมศาสตร์ 

  พ.ศ. 2552  HOW TO DEVELOPMENT YOUR PEOPLE FOR  

      MANAGER 

  พ.ศ. 2552-2553  ไดรั้บเกียติบตัรท่ีใหก้ารสนบัสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

  พ.ศ. 2553  เทคนิคการเขียนรายงานการวิจยั (บทท่ี 1-5) 

  พ.ศ. 2553  ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร พุทธมณฑล จ. 

      นครปฐม 

  พ.ศ. 2553  ฝึกอบรมวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดย 

      ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

  พ.ศ. 2553  ฝึกอบรมการพฒันาบุคลากรคล่ืนลูกใหม่สร้างความกา้วไกลใน 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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