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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
: Bachelor of Business Administration Program in
Human Resource Management

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
: Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อ
: บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
: B.B.A. (Human Resource Management)
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ
4.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
4.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยตรงเฉพาะ
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4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับ ปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559 แขนงการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
สภาวิชาการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
7.1 นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7.2 นักบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
7.3 นักพัฒนาทุนมนุษย์ (บุคลากรและฝึกอบรม)
7.4 นักวิเคราะห์ และออกแบบงานภาคธุรกิจ
7.5 นักประเมินระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
7.6 นักวางแผนกลยุทธ์องค์การ
7.7 นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
7.8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพนักงานสัมพันธ์
7.9 นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy
7.10 นักประเมินองค์การและทรัพยากรมนุษย์
7.11 นักจัดการด้านคุณภาพชีวิตการทางาน
7.12 พนักงานขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
7.13 พนักงานขององค์กรเอกชน
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8. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

อาจารย์

นางสาวนภสรณ์
เจริญโพธิ์

Ph.D.

Human Resource Development
(International Programs)

มหาวิทยาลัยบูรพา

2556

พบ.ม.
วท.บ.
พบ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.

การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
โภชนวิทยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยบูรพา

2542
2532
2540
2538
2559

2
3

ผู้ช่วย
นางสาวอรุณรัตน์
ศาสตราจารย์ คล้ายพงษ์
อาจารย์
นางสาวกุลวีณ์
วุฒิกร

รส.ม.
บธ.ม.
ศศ.บ.
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รอง
ศาตราจารย์

มุกดา ศรียงค์ *

ผู้ช่วย
นายธีรโชติ
ศาสตราจารย์ สัตตาคม

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภาษาไทย
การพัฒนาองค์กรและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
M.A.
Social Psychology
The University of Sydney ,
(Honours)
Australia
ค.ม.
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.
จิตวิทยา (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม.
การจัดการและการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบ

2552
2547
2540
1976
2515
2513
2540
2533

หมายเหตุ : อาจารย์ลาดับที่ 4 มีคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก หน้าที่ 158
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน (ต้องระบุทเี่ ปิดสอนทุกแห่ง)
ห้องเรียนทฤษฎี และห้องปฏิบัติการของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏจั นทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจั กร
กรุงเทพฯ
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนยุท ธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในมิติทางด้านเศรษฐกิจนั้น มียุทธศาสตร์หลักที่
สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มียุ ทธศาสตร์สาคั ญ คือ การเสริ มสร้างและพั ฒนาศักยภาพทุนมนุ ษ ย์
และการสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยแนวทางในการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐได้ด าเนินงานภายใต้นโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิ จใหม่ภ ายใต้รหั สใหม่ป ระเทศไทย 4.0 มุ่ งการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จด้ว ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกกลุ่ มอุต สาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มธุ รกิจ ดิจิ ทัล กลุ่ม การบริ การ และ
กลุ่ม ผู้ประกอบการเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง มี ผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ กที่เข้มแข็ง เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
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การบรรลุวิสัยทัศ น์ระยะยาวตามยุท ธศาสตร์ ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน ” นอกจากนี้ การก้าวสู่ยุค เศรษฐกิจดิ จิทั ล
(Digital Economy) ของประเทศไทยที่อยู่บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ไม่ ว่ าจะเป็ น ด้านการผลิต การขายสิน ค้า การเงิ น การขนส่ ง และการบริ การ ส่ งผลให้ เกิ ด การเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิ จ ที่ เอื้อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ ายจากธุ รกิ จ ที่ มี ค วามสาคั ญ ลดลงไปสู่ ธุ รกิ จ ที่ เกิ ด ขึ้นใหม่ ภ ายใต้
สถานการณ์ที่ รูปแบบการด าเนินธุรกิจ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่ อเนื่ อง รวมถึงภาครัฐ ยังมี นโยบายที่
จะส่ งเสริ มความเข้ม แข็งเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัด ท้ องถิ่น และชุ มชนเมือง ให้เป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมรวมทั้งให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยเน้นการส่งเสริ มความรู้ในด้านการพัฒนามาตรฐานผลิต ภัณฑ์ สร้าง
เครือข่ายตลาด และการเป็นผู้ประกอบการแก่คนในท้องถิ่นและชุมชน
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่กล่าวมา การปรั บปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัด การ จึงมี แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้คลอบคลุมสาระสาคัญของ
การพั ฒนาเศรษฐกิจให้มี ความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ตามสาระสาคั ญของยุท ธศาสตร์ชาติ โดยมุ่ งเน้ นการ
พั ฒ นากาลั งคนให้ มีค วามรู้ และทักษะด้านการเป็ นผู้ บ ริ ห าร การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ด้ านการคิ ด เชิ ง
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านภาษาและการสื่ อสารที่ เหมาะสมต่ อการด าเนินชี วิต และการประกอบอาชีพในยุ ค
ดิจิทั ล และทักษะที่สาคัญ อย่างยิ่งคือ ความสามารถด้านคน ประกอบด้ วย ทั กษะการคัดเลือกทีม งาน ทั กษะการ
สร้ างแรงบั นดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น ทักษะด้ านการสื่ อสารพลั งบวก และทักษะการท างานเป็ นที มและการสร้ าง
ความสั ม พันธ์ รวมถึงพัฒนาทักษะให้สอดคล้ องกับ ความต้ องการในตลาดแรงงานอั นสอดคล้องกั บ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิ ทัลส่งผลให้ โครงสร้างทางสังคม คุณค่า ค่านิย ม
และพฤติ กรรมการดาเนินชีวิต ประจาวัน การท างาน การเรี ยนการสอน การซื้อสินค้ าและบริ การต่าง ๆ ของคนใน
สังคมเปลี่ ย นแปลงไปทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ จุ ดเด่ นที่ เห็ นได้ชัด ของการใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล คื อ รู ป แบบการ
ดาเนินชีวิ ตที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากอิ ท ธิพลของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ทาให้
เกิดรูปแบบการดาเนินชีวิตใหม่ที่ปราศจากข้อจากัดด้านเวลา ด้านสถานที่ และช่วยให้ การติดต่อสื่อสารสามารถท า
ได้ทุกที่ทุกเวลา เครือข่ายสังคมออนไลน์ก่อให้ การเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมทุ ก
ระดับ อย่างชั ด เจน นอกจากนี้ หลายธุรกิจ ทั่ วโลกได้นาเทคโนโลยีดิ จิ ทัล มาช่ ว ยเปลี่ ย นรู ป แบบการดาเนิ นธุรกิ จ
(Digital Transformation) โดยเฉพาะการใช้ แพลตฟอร์ มออนไลน์ ที่ ทาให้เกิด การเปลี่ย นแปลงรู ปแบบธุรกิจ เดิ ม
จากแบบออฟไลน์เป็นแบบออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างของกาลั งคนและแรงงานในภาคธุ รกิจ และ
อุตสาหกรรม โดยสายงานบางสายงานกาลังจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล ในขณะที่ จะเกิดรู ปแบบงานใหม่ ที่
กาลังเป็นที่ นิยมในปัจ จุบัน เช่น นักธุรกิจ ดิจิทั ล ยูทู ปเบอร์ ผู้เชี่ ย วชาญด้ านข้อมูล นั กสร้างเนื้อหาทางการตลาด
ออนไลน์ นั กลงทุนออนไลน์ เป็นต้น อาชีพเหล่ านี้ต้องอาศัยความคิ ดสร้างสรรค์ ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ตลอดเวลา
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถส่งผลกระทบในด้านลบแก่ สังคม การใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
ในทางที่ผิดพบเห็นอยู่มากมายในสังคมไทย เช่น ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ปั ญหาการกลั่นแกล้งหรือการให้ร้ายทาง
ไซเบอร์ ปัญหาการบิดเบือนข้อมูล เป็นต้น สาเหตุอาจมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ การขาดความรับผิดชอบ การขาดคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
ดั งนั้น จากบริบ ทข้ างต้ น หลักสู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ คณะ
วิทยาการจั ดการ ได้ต ระหนักการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมดังกล่าว จึ งมีแนวทางในการ
พัฒนาหลักสู ตรโดยเน้นการพัฒนาคนให้มีทักษะบัณฑิตด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนามาใช้การสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ทางธุรกิจ แล้ ว หลักสูต ร ยั งเน้นในเรื่องของการพั ฒนาทั กษะด้านมนุษ ยสัม พันธ์และความสามารถในการปรับ ตั ว
ควบคู่ไปกับ การมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิ ชาชีพ มีจิต สาธารณะ มีความรับ ผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และประเทศชาติ เข้าไปในหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21
11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากแนวโน้ ม การเปลี่ย นแปลงสถานการณ์ ภ ายนอกทั้ งในระดั บ เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม
ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ได้
กาหนดให้ ทุ ก หลัก สูต ร ต้องมี การปรับ ปรุงตามรอบระยะเวลา เพื่ อตอบสนองการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้ องกั บมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุด มศึกษาแห่ งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้ าของศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักสูต รบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาการจัด การทรั พยากรมนุ ษย์ คณะวิ ทยาการจัด การมีค วามจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้ องและคลอบคลุมสาระสาคั ญของการพัฒนาเศรษฐกิจให้ มีความ
เข้มแข็ งและสามารถแข่งขันได้ตามสาระสาคัญ ของยุทธศาสตร์ ชาติ และรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะการสร้างบัณฑิต ให้มีคุณภาพโดยเน้ นที่ ส่งเสริม การเรีย นรู้สู่การเป็ นนั กบริห ารทุ นมนุ ษย์ ใ นยุค ดิ จิ ทั ล
สร้างความเข้าใจในการเริ่ม ต้นทาธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิ ดเครือข่ายความร่ วมมือในด้านการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์
ความรู้ ไปสู่การสร้างเทคโนโลยีและนวัต กรรมที่จะก่อให้ เกิด การสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคธุรกิ จ รวมถึงการ
ประยุกต์ องค์ความรู้ที่จะก่อให้เกิดการสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน หลักสู ตรจึงมี แนวทางในการปรับปรุงที่
ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการบัณฑิต ที่จะเป็นนักบริหารทุนมนุษย์ และเป็นนั กธุรกิจยุ คดิจิทั ล รวมถึง
ตอบสนองต่ อตลาดแรงงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการผลิ ต
บั ณฑิ ต ให้ มี สมรรถนะและทักษะในด้านการนั กบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ค วามเป็ นผู้ นา และการตั ด สิ นใจ
สามารถคิ ด วิเคราะห์ ออกแบบงาน และประเมิ น ระบบการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ การได้ อย่ างมี
ประสิท ธิภาพ และมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี ด้านการคิด เชิงสร้ างสรรค์และนวัตกรรม ด้ านภาษาและ
การสื่อสาร การมีม นุษย์สัม พันธ์และความสามารถในการปรับ ตัว และด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมทางวิ ชาชีพ ซึ่ ง
จาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม
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11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมจัด เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่ดาเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ คือเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (Life Long Learning for All) เพื่ อพัฒนาศั กยภาพคนตลอดช่ วงชีวิตให้ สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยใช้แนวทาง “ศาสตร์พระราชา” โดยมีพันธกิ จในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้
คู่คุณธรรม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาและถ่ายทอดสู่ชุม ชนและสังคม บริการทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับ ความต้ องการของชุม ชนและสังคม ท านุบ ารุ ง เผยแพร่ศิ ลปะและวั ฒนธรรมไทย พั ฒนาชุ ม ชนและสังคมที่
สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริและนโยบายการพั ฒนาประเทศ และพัฒนาครูและบุค ลากรทางการศึ กษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ที่มา: การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่ สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) ผลิต บั ณ ฑิต ให้มี ค วามรู้ คู่คุ ณ ธรรม นอกจากบั ณ ฑิ ต จะมี ค วามรู้ ด้ านบริ ห ารธุ ร กิ จ การเป็ น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่ และทักษะในแต่ละศาสตร์แล้ว บั ณฑิตจะต้องมีทักษะในด้านความคิด สร้างสรรค์ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอั งกฤษ รวมถึงการเป็นพลเมืองที่ดีต ามบรรทัดฐานของสังคม
มีค วามเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม มีการเสริ ม สร้ างวัฒนธรรมค่านิย มการท างานที่ค านึ งถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ทางานเป็นทีม มีระเบียบวินัย ยอมรับความคิดเห็นต่าง ความมุมานะในการแสวงหาความรู้
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภู มิปัญ ญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม บัณฑิต ทุกแขนงวิ ชาจะต้อง
ผ่านการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ตามศาสตร์ โดยมี สาระสาคั ญคือ พั ฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ ประกอบการในมิติต่าง ๆ เชิงการสร้างสรรค์ ส่งเสริม ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ด้ว ยการ
ประยุกต์ทฤษฎีต่าง ๆ ในหลักสูตร ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนา และชุมชนท้องถิ่น
3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกั บความต้องการของชุมชนและสั งคม โดยเน้นให้บัณฑิตได้ ทางาน
ร่วมกับสังคมเชิงพื้นที่ด้วย (Area Base) รวมถึงการฝึกให้บัณฑิตสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้
4) ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การส่งเสริม ให้บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมท านุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น วันสาคัญทางศาสนา วั นสาคัญเกี่ ยวเนื่องกับ ชาติ พระมหากษัตริ ย์ และพระบรมวงศา
นุวงศ์ เป็ นต้ น การจัดกิจกรรมให้บัณฑิตเข้าร่ว มจะสามารถช่ว ยให้ บัณฑิต ตระหนั กและเห็ นคุ ณค่ าของวั ฒนธรรม
ไทย รวมถึงสามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่สู่สังคมต่อไปได้
5) พัฒนาชุม ชนและสังคม ที่สอดคล้ องกั บแนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
ซึ่งหลักสูตรได้พัฒนาโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยมีเนื้อหาบาง
รายวิชาที่บูรณาการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง และแนวทางตามพระราชดาริ ต่าง ๆ ผ่านการเรีย น
การสอน ให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้
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12. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ได้แก่
(1) รายวิ ชาในหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ได้ แ ก่ กลุ่ ม วิ ชาส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ กลุ่ ม วิ ชามนุ ษ ยศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มภาษาที่สาม
(2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน เอกบังคับ และเอกเลือก
(3) รายวิ ชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ รายวิชาในหลั กสูตรที่ เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชา/แขนงวิชา
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาที่เปิด สอนในหลักสูต รบริหารธุ รกิ จบั ณฑิ ต นักศึกษาวิ ชาอื่น ๆ ภายในคณะวิท ยาการจัด การ
หรือคณะต่ าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรี ยนได้ใ นบางวิ ชาทั้ งนี้ต ามความสนใจโดยเลือกเรี ยนเป็นวิชา
เลือกเสรี
12.3 การบริหารจัดการ
(1) รายวิชาที่สอนให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่น
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์
(2) รายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาเรียนจากหลักสูตรอื่น
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
FINI1101 การเงินธุรกิจ
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพิ่มคุณค่ามนุษย์ เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์ ที่ พ ร้ อ มส าหรับ การ
ปฏิบั ติงานในวิชาชีพให้มีความรู้ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ การพัฒนาองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ท างวิชาการ มีภาวะผู้นาและการการตัด สินใจ มีความสามารถในการ
ประเมินองค์การและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งมีการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานได้มีคุณภาพ
3) เพื่อผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์อย่ างเป็นระบบ และมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีการบริหาร และสามารถบริหารนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่สมดุลและยั่งยืน
4) เพื่อผลิต บัณฑิต ให้มีความสามารถและทักษะด้านการเขียนและการพูดภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่ อผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มีคุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณทางวิ ชาชี พ มี จิ ต สาธารณะ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
6) เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการประกอบการทั้ งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเพื่อนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในองค์การและอาชีพอิสระเพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับ ปรุงหลักสูต รตามเกณฑ์
มาต รฐาน ของ สกอ . และ มี
เป้ าหมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
ชัดเจน

กลยุทธ์
1. พั ฒ นาห ลั ก สู ต รต าม กรอ บ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ติด ตามการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร
อย่างสม่าเสมอ
3. ส า รว จ ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการในต ลาดแรงงาน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานการวิ พากษ์ ห ลั กสู ต รจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รายงานป ระเมิ น คว ามพึ ง พอใจ
หลักสูตร
3. รายงานผลการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร มคอ.7
4. รายงานผลความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

2. พั ฒนารูป แบบการสอน ด้ว ย
การบู ร ณาการรู ป แบ บต่ าง ๆ
ตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิต

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการ
เรี ย นการสอน การวิ จั ย การ
บริ การวิ ชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
เพื่ อ ใ ห้ เกิ ด ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ ที่ สามารถน ามา
ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การเรี ย นการ
สอนได้

กลยุทธ์
4. เชิญ ผู้ เชี่ ย วชาญทั้ งภาครั ฐ และ
เอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาหลักสูตร
1. สอดแทรกทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ให้ กับ นั กศึ กษาใน
ทุกรายวิชา
2. น ากร ะบ ว น ก ารเรี ย น รู้ เ ชิ ง
สร้างสรรค์และผลิ ตภาพมาใช้ เป็ น
หลักในการจัดการเรียนการสอน
1. สนั บ ส นุ นบุ ค ลาก รใน ก าร
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
2. สนั บ ส นุ นบุ ค ลาก รใน ก าร
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย
3. สนับ สนุ นให้ บุ ค ลากรด้ านการ
เรี ย นการสอนปฏิ บั ติ งานบ ริ ก าร
วิช าการแก่ ชุ ม ชน ห รื อ องค์ ก าร
ภายนอก
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
บัณฑิตจากสถานประกอบการ

1. มคอ. 3
2. มคอ. 5
3. การจั ดกิจ กรรมนาเสนอผลงานของ
นักศึกษา

1. เอกสารประกอบการสอน/ตารา
2. รายงานความรู้ ของบุ คลากรเข้ารั บ
การฝึกอบรม/เข้าร่ วมการประชุ ม /
สัมมนา
3. รายงานการวิจัย/บทความวิจัย
4. รายงานผลการบริการวิชาการของ
บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติ
ที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัป ดาห์ ตามข้อบังคั บมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษมว่ าด้วยการจัดการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอบช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน มี ระยะเวลาในการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่ า
8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม – เมษายน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – มิถุนายน
ภาคนอกเวลา
เรียนในวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 17.30 – 21.30 น.
และ เรียนในวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 21.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่ ก.พ. ให้การรับรอง สาหรั บ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สามารถเทียบโอนได้
(3) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(4) กรณีผู้สาเร็จการศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่าจากต่ างประเทศต้องมี ใบเทีย บวุ ฒิ
และได้ รับ การรับ รองว่าเทียบได้กับ ระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่ าจากสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
(5) ผ่านการเทียบโอนรายวิชา/ประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยหลักสูตร
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรื อ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของการคัดเลือกของมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ จันทรเกษมว่ าด้ว ยการจั ดการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้าจะมีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน ไม่ ว่าจะเป็นความรู้ ด้านภาษา ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และความรู้ พื้นฐานของแต่ละแขนงวิชา รวมถึงการเรี ยนการสอนในระดั บ ระดับ อุด มศึ กษากับ มัธยมศึ กษามีค วาม
แตกต่างกันซึ่งอาจจะส่งผลการปรับตัวของนักศึกษาใหม่
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
(1) ข้อจากัดในการปรับตัวจากการเรียน
1. จัด การปฐมนิ เทศนั กศึ กษาแรกเข้า โดยจั ด ให้ มี กิจ กรรมที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
2. จัด กิ จ กรรมพบที่ ป รึ กษาในทุ กภาคการศึ กษา เพื่ อให้ เกิ ด
การสร้างสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
3. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาของ
แต่ละแขนงวิชาสาหรับนักศึกษาแรกเข้า
(2) ข้อจากัดทางด้านการใช้ภาษา
1. จั ด ให้ มี ก ารท ดสอบ คว ามรู้ ท างด้ า นการใช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. จั ด โครงการฝึ ก อบรมความรู้ ท างด้ า นการใช้ ภ าษาทั้ ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาของ
แต่ละแขนงวิชาสาหรับนักศึกษาแรกเข้า
(3) ข้อจากัดทางคณิตศาสตร์
1. จั ด ให้ มี การทดสอบความรู้ ท างด้ านคณิ ต ศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาแรกเข้า
2. จัด โครงการฝึกอบรมความรู้ ท างด้ านคณิ ต ศาสตร์ สาหรั บ
นักศึกษาแรกเข้า
3. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาของ
แต่ละแขนงวิชาสาหรับนักศึกษาแรกเข้า
(4) ข้อจากัดทางความรู้พื้นฐานของแต่ละแขนงวิชา 1. จั ด กิ จ กรรมอบรมเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาของ
แต่ละแขนงวิชาสาหรับนักศึกษาแรกเข้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

12

2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ (คน)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
2564 2565 2566
2567
2568

1
2
3
4

80

80
68

80
68
61

รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

80

148

209

80
68
61
58
267
58

80
68
61
58
267
58

2.5.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ (คน)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
2564 2565 2566
2567
2568

1
2
3
4

40

40
34

40
34
31

รวม
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

40

74

105

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

40
34
31
29
134
29

40
34
31
29
134
29
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ภาคปกติ
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาค
เรียนต่อคน

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
1,592,000 2,775,200 3,836,600 4,845,800
1,592,000 2,775,200 3,836,600 4,845,800
19,900

18,751

18,357

18,149

2568
4,845,800
4,845,800
18,149

ภาคนอกเวลา
รายการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อภาค
เรียนต่อคน

2564
1,488,000
1,488,000
37,200

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2,752,800 3,906,000 4,984,800
2,752,800 3,906,000 4,984,800
37,200

37,200

37,200

2568
4,984,800
4,984,800
37,200

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ภาคปกติ
รายการ
ก. งบดาเนิน การ
1. ค่าใช้จ่ ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายตัวหัว นักศึกษา

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2,598,480
47,700
2,646,180

2,728,404

2,864,824

3,008,065

3,158,468

47,700

47,700

47,700

47,700

2,776,104

2,912,524

3,055,765

3,206,168

2,646,180
80
33,077

2,776,104
148
18,758

2,912,524
209
13,936

3,055,765
267
11,445

3,206,168
267
12,008

2567

2568

ภาคนอกเวลา
รายการ
ก. งบดาเนิน การ
1. ค่าใช้จ่ ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ ายดาเนินงาน (ไม่รวม 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ก)+(ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายตัวหัว นักศึกษา

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2,598,480
47,700
2,646,180

2,728,404

2,864,824

3,008,065

3,158,468

47,700

47,700

47,700

47,700

2,776,104

2,912,524

3,055,765

3,206,168

2,646,180
40
66,155

2,776,104 2,912,524
74
105
37,515
27,738

3,055,765
134
22,804

3,206,168
134
23,927

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.7 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษมว่ าด้ ว ยการจั ด การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
3) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

120 หน่วยกิต
30
84
24
53
47
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่ อการปฏิบัติงาน
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่ อสุขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่ อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขเพื่ อการดาเนิ นชีวิต
Thinking and Numeral Analysis for Living
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.5 กลุ่มวิชาภาษาทีส่ าม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

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

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
84
1) กลุ่มวิชาแกน
24
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
Accounting for Business
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล
Application Software and Internet for Digital Business
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
Principles of Contemporary Management and
Business Ethics
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ
Managerial Economics for Business
FINI1101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
FINI2201 ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Taxation and Business Laws
HRDM1101 การจัดการทุนมนุษย์
Human Capital Management
MKRT1101 หลักการตลาด
Principle of Marketing

3(3-0-6)

2) กลุ่มวิชาเอก
53
2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
47
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes
HRDM2103 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
Employee Recruitment and Selection Strategy
HRDM2104 การพัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital Development
HRDM2105 การออกแบบและวิเคราะห์ งาน
Job Design and Analysis
HRDM3101 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกู ล
Compensation and Benefit Administration
HRDM3102 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
Performance Administration
HRDM3103 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
Labor Relation Management
HRDM3204 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
Psychology of Conflict Management in Organization

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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HRDM3205 การพัฒนาภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
3(3-0-6)
องค์การ
Leadership Development and Change Management in
the Organization
HRDM3206 ความสุขและความสมดุลของชีวิตในการทางาน
3(3-0-6)
Happiness and Work-Life Balance
HRDM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business Administration
HRDM4103 นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรั พยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Innovation for Human Resource Management
HRDM4202 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resources Management Strategy
HRDM4901 สัมมนาทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
2(0-4-2)
Seminar in Human Resource Management
HRDM4902 การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรั พยากรมนุษย์
3(0-6-3)
Research and Development in Human Resource
Management
2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
HRDM3203 มนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations and Team Work in Organization
HRDM3207 การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
Development of Knowledge Management in Organization
HRDM3208 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Contemplative Education for Human Resource
Development
HRDM4203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Human Resource Management
HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Human Resource Development
BMGT2101 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3) กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2)
3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ
HRDM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์ 2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Human Resource
Management
HRDM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
5(350)
Occupational Practicum in Human Resource Management
3.2) วิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
HRDM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Human Resource
Management
HRDM4804 สหกิจศึกษาการบริหารทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6(540)
Co-operative Education in Human Resource Management
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาเลื อกเสรี อย่างน้อยจ านวน 6 หน่ วยกิต ที่เห็นว่าเป็น ประโยชน์
ต่อวิชาชีพหรืออยู่ในความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้ต้ องไม่ ใช่รายวิชาในหลักสู ตรที่เป็นวิ ชาเอกบังคั บ วิชาเอกเลือก
และรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับ หน่ว ยกิ ตในหลั กสู ตรของสาขาวิ ชา และต้องไม่ ซ้ากั บรายวิชาที่ เคยเรีย น
มาแล้ว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
(1) ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

BMGTI1102

วิชา

หน่วยกิต
6
3

HRDM1101
MKRT1101

หลักการการจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
การจัดการทุนมนุ ษย์
หลักการตลาด

ENGL3701
HRDM4202

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

3
3

21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
6

ACCT1104
ECON1109

การบัญชีสาหรับธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ

3
3

HRDM2103
ENGL3702
HRDM2105

กลยุทธ์การสรรหาและคั ดเลือกพนักงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
การออกแบบและวิเคราะห์งาน

3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

21

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

FINI1101

วิชา

หน่วยกิต
6

การเงินธุรกิจ

3

HRDM3101 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
HRDM3102 การบริหารผลการปฏิ บัติงาน
HRDM2104 การพัฒนาทุนมนุษย์

3
3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

21

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

BISS1102

วิชา

หน่วยกิต
6

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจ
ดิจิทัล

3

HRDM3103 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
HRDM3204 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
HRDM3205 การพัฒนาภาวะผูน้ าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3
3
3
3

21

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

FINI2201

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

3

วิธีวิจยั วิทยาทางบริหารธุรกิจ
ความสุขและความสมดุลของชีวิตในการทางาน
นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3
3
3
2

HRDM3901
HRDM3206
HRDM4103
HRDM4901
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3. กลุ่มวิชาปฏิบัติ การและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3

17

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
3

HRDM4902

การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

HRDM4801
หรือ
HRDM4803

การเตรีย มฝึกประสบการณ์ทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
หรือ
การเตรีย มฝึกสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

8

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

24
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

HRDM4802
หรือ
HRDM4804

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
หรือ
สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

5

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6
5-6

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต

6
6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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(2) ภาคนอกเวลา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน

2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
3

BMGT1102
HRDM1101
MKRT1101

การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการทุนมนุ ษย์
หลักการตลาด

3
3
3

HRDM4202

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

3

15

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
6

ECON1109

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ

3

HRDM2103
HRDM2105

กลยุทธ์การสรรหาและคั ดเลือกพนักงาน
การออกแบบและวิเคราะห์งาน

3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

26
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
3

ACCT1104

การบัญชีสาหรับธุรกิจ

3

ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ

3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

FINI1101
HRDM3101
HRDM3102

วิชา

หน่วยกิต
3

การเงินธุรกิจ

3

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
การบริหารผลการปฏิ บัติงาน

3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
6

BISS1102

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุรกิจดิจิทัล

3

ENGL3702
HRDM3103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
การจัดการแรงงานสัมพันธ์

3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3. กลุ่มวิชาปฏิบัติ การและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

15

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

FINI2201

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ

3

การพัฒนาทุนมนุษย์

3

HRDM2104

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

HRDM3901
HRDM3204
HRDM4103

วิชา

หน่วยกิต
6

วิธีวิจยั วิทยาทางบริหารธุรกิจ
จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3
3
3

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3. กลุ่มวิชาปฏิบัติ การและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

15

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

HRDM3205

การพัฒนาภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในองค์การ
การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

การเตรีย มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
หรือ
การเตรี มสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

2

HRDM4902
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

HRDM4801
หรือ
HRDM4803

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

2
8
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

HRDM3206
HRDM4901

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

ความสุขและความสมดุลของชีวิตในการทางาน
สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกเลือก

หน่วยกิต

3
2
3

8
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต

HRDM4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
หรือ
สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์

5

หรือ
HRDM4804
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

6
5-6

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต

3
3
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ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา

2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติก ารและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิชา

หน่วยกิต

3
3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Accounting for Business
ความห มาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละประโยชน์ ข องการบั ญ ชี และการเงิ น วงจรบั ญ ชี
งบการเงินของธุรกิจ ประเภทต่ าง ๆ และการวิ เคราะห์ข้อมู ลทางการบัญ ชีและการเงิ นเพื่ อไปใช้
ในการตัดสินใจ
BISS1102

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และอินเทอร์เน็ตเพือ่ งานธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Application Software and Internet for Digital Business
แนวคิด เกี่ยวกับรูป แบบการดาเนินธุรกิจดิจิ ทัล กระบวนการทางธุรกิ จดิจิทั ล เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ในงานธุรกิจดิ จิทั ล การใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารและ
การสืบค้น การประยุกต์ใ ช้อินเทอร์ เน็ต และเว็ บ ในงานธุ รกิ จดิ จิ ทัล พื้ นฐานและการประยุ กต์ ใ ช้
การประมวลผลแบบคลาวด์ สื่อสังคมออนไลน์ในงานธุรกิจดิจิทัล

BMGT1102

การจัดการร่วมสมัยและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Contemporary Management and Business Ethic
ศึกษาวิวัฒนาการทางทฤษฎีการจัดการ แนวคิดการจัดการร่วมสมั ย กระบวนการจัดการ
การวางแผน การจัดองค์การ การจัด การทรัพยากรมนุ ษ ย์ การสั่งการ และการควบคุม การเป็ น
ผู้ประกอบการสมัยใหม่การประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักธรรมมาภิบาลและหลักจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ

BMGT2101

การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
แนวคิดของการจัด การการผลิ ตและการดาเนิ นงาน ปั จจั ยเกี่ย วกั บ การตั ดสิ นใจในการ
ด าเนินงาน ได้ แก่ กลยุท ธ์การด าเนิ นงาน การจั ด องค์ การเพื่ อการผลิ ต และการบริ การ การ
ออกแบบองค์การการผลิต และการบริการ การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ การจั ด ผังกระบวนการ การ
วางแผนและการควบคุม กระบวนการผลิ ต และการด าเนิ นงาน ท าเลที่ ตั้ งและการวางแผนผั ง
โรงงาน การจัดการคุณภาพ การบารุงรั กษา การจัด การสินค้าคงคลัง การจั ดการห่ วงโซ่ อุป ทาน
สายโซ่แห่งคุณค่าและการจัดส่งกาลังบารุงในการกระจายสินค้า

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
คาศัพท์ ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอั งกฤษที่ใ ช้ในงานวิ ชาการและการศึกษาขั้นสูงใน
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้ นทักษะการฟั ง พู ด อ่ าน และเขีย นในเชิ งวิชาการ การอ่านและ
ตีค วาม หนังสือ ต ารา รายงานวิ จั ย บทคั ดย่ องานวิ จั ย บทความวิชาการ หรื อผลงานวิ ชาการ
รูปแบบต่าง ๆ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอั งกฤษ ที่ใ ช้ สาหรับ การประกอบอาชี พ
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ที่หลากหลายใน
การปฏิบัติงาน ตามบริบทของงานในสาขาวิชาชีพของศาสตร์นั้น ๆ

FINI1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริห ารการเงิน การจัดหาเงิ นทุน การวิเคราะห์งบการเงิน มู ลค่าของ
เงินตามเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัด การสินทรัพย์ การจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุ น
เงินทุนและโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงิ นปันผล

FINI2201

ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1104 การบัญชีสาหรับธุรกิจ
ความรู้เกี่ ยวกับ การภาษี อ ากรธุ ร กิ จ ประเภทต่ าง ๆที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ บุ ค คลและธุ รกิ จ
ประกอบด้ว ย ภาษีเงินได้บุ ค คลธรรมดา ภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง รวมถึ ง
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เหมาะสมกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลั งกายเพื่ อ
สุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายโดย
การเลื อ กป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมท างกาย ห รื อ การออกก าลั ง กายด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น
การเดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬ าประเภทต่าง ๆ เช่ น เทเบิลเทนนิส แบดมิ นตั น แชร์ บอล เป็ น
ต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้ องกัน การ
บาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมายและความสาคัญ วิธีการทดสอบและประเมิน หลักการ
และวิธี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร้ างเสริ ม สมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ สุ ข ภาพตามหลั ก
วิท ยาศาสตร์การกีฬ า การนาหลั กการโภชนาการและค านวณปริ ม าณอาหารสาหรั บ การสร้ าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึกษาความหมายของสุนทรีย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ท างดนตรี นาฏศิลป์
และศิลปะทั้งไทยและสากลให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่ าของศาสตร์ทางความงาม สามารถ
วิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้เชิ งคุณค่ าอันเป็ นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพั ฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพื้ นฐานทางสรีรวิท ยาที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่ วงวัย การศึกษาตนเอง และการประเมิ น
ตนเองเพื่ อการพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพ และการปรั บ ตั ว ให้ เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย น แปลง การ
เสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสัม พันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการจั ดการความเครี ยด การ
สร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิ ด พื้น ฐานของมนุ ษ ย์ โลกทั ศ น์ ชี ว ทั ศ น์ การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
การมีวินัย ความรับผิด ชอบ การพัฒนาปัญ ญาตามหลั กศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่างสร้างสรรค์
เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทั้งระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงของระบบกายภาพของผื นพิ ภ พ และ
สภาวะแวดล้อม จนผลกระทบสื บ เนื่ องมาจากรู ป แบบการพั ฒนาประเทศจวบจนปั จ จุ บั น
และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิ วัฒนาการ โดยเฉพาะองค์ กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ บริ ษั ท
ข้ามชาติ พันธมิต รทางธุรกิ จ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจ ขนาดย่ อม ธุรกิ จเพื่อสั งคม (Social
enterprises) และเศรษฐกิจ พอเพี ยง เข้าใจถึงความเสี่ ยงและโอกาสของประเทศไทย และสังคม
ท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซีย น เข้าใจถึงความจาเป็ นในการปรั บปรุ งบทบาทของมนุ ษ ย์ใ น
การเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรั บผิ ดชอบร่วมกันของมนุษ ย์ ต่อการเปลี่ย นแปลงในระดั บ
โลก ภูมิภ าค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็ นในการปรับบทบาทของตนเอง ใน
ฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมื องโลก (Global Thai Citizen) ตระหนั กถึงบทบาทในการมี
ส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้ วยการพั ฒนาจิต สานึ กด้ านจิ ตอาสา และงานในบริบทพหุ ชาติ พันธุ์
พหุวัฒนธรรม และเสริม สร้างทักษะการเรียนรู้ ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้สารสนเทศ (ICT) ใหม่ใ ห้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒ นาทักษะภาษาอั งกฤษด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน และเขีย น เน้ นการฟั ง การพู ด
เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มี ทักษะในการอ่ านสื่อสิ่ งพิมพ์ใ นชีวิตประจาวั น
สามารถเขียนประโยคพื้นฐานและข้อความสั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร
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GELE1002

GELT1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาค าศัพท์และภาษาที่ ใช้ ในการปฏิ บัติ งาน ที่ เกี่ ยวกั บ ตาแหน่ งงานต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบั ติต นในสถานที่ ทางาน
การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั้ งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ ผู้ เรีย นมีโ อกาสในการ
ฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวั ฒนธรรมที่ มี ค วามแตกต่ างในสานั กงานของแต่ ละประเทศใน
อาเซียน
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ อการสื่ อสารและทักษะการเขียนที่เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจ าวั น
โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบการจั ดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
โปรแกรมระบบและโปรแกรมสาเร็ จรู ปต่ าง ๆ เพื่อประยุ กต์ ใช้ งานกับ การด าเนิ นชี วิต ประจ าวั น
อย่างมีป ระสิท ธิภาพ โดยเคารพในสิ ท ธิท างปั ญ ญา และตระหนั กถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสาคัญ
ของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยาและ
สารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิ เคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณ และค่าของพื ชพรรณที่ มี ต่ อชี วิ ต และการจั ด การทรั พยากรต่ าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยาม
บรมราชกุมารี
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GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ผลกระทบที่เกิด ขึ้ นจากความก้าวหน้ า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีว ภาพ และการดารงชีวิ ต
ของมนุษย์ การมีส่วนร่ว มในการจัด การฟื้ นฟู ส่ งเสริม บ ารุ งรั กษา คุ้ม ครองทรั พยากร ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุ บันและอนาคต บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพือ่ การดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิ งตัว เลขและการให้เหตุผล อัต ราส่ วนและร้ อยละ สกุ ลเงิ น
และอัต ราแลกเปลี่ ยน ดอกเบี้ ย ภาษี การแปลความหมายทางคณิ ต ศาสตร์ การประยุ ก ต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็นมาและวิ วัฒนาการของสั งคมไทย ในด้านการเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม
เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวั ฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการด าเนินชีวิ ตในสังคมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย
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GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุ ษ ย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิ ด ระบบเศรษฐกิจ และ
ระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเน้นหลักสิท ธิ
เสรีภ าพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทั้งวิ เคราะห์สถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่ อให้ รู้จั ก เข้าใจ และสามารถดารงชี วิตได้
อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อความเป็นสังคมพลเมือง (Civil society) ทั้งในระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลต่อการดารงชีวิตของมนุษ ย์
สร้างจิต สานึกสาธารณะในการอนุ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม และการมี ส่ว นร่ว มในการจั ดการสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหลักการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GESO1104

กฎหมายเพือ่ การดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนู ญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยบุคคล เอกเทศสัญ ญา ทรั พย์สิน ครอบครัวและมรดก กฎหมายอาญา กฎหมายข้ อมู ล
ข่าวสารของราชการ กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ งและกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา
เบื้องต้น

GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตั ว การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ กล่ าวค า
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
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GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทัก ษะพื้ น ฐานภาษาฝรั่ งเศสเบื้ องต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้ อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิต ประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตั ว การกล่าวขอบคุณ การกล่ าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั น เวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1103

ภาษาญีป่ ุ่นในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาญี่ ปุ่ น เบื้ อ งต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตั ว การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ กล่ าวค า
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทั กษะพื้ น ฐานภาษาเกาหลี เบื้ อ งต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น ในหั ว ข้ อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตั ว การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ กล่ าวค า
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทั ก ษะพื้ น ฐานภาษาขแมร์ เบื้ อ งต้ น ด้ านการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตั ว การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ กล่ าวค า
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพื้นฐานภาษาเวี ย ดนามเบื้ องต้ นด้ านการฟั ง พู ด อ่ าน เขีย น ในหั ว ข้อที่ ใช้ ใ น
ชีวิต ประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ กล่าวค า
อาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
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HRDM1101

การจัดการทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Management
ความเป็ นมาของการจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ จ นถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การทุ น มนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัต รากาลัง การจัดการผลตอบแทนและสิท ธิ
ประโยชน์ให้เกิดความเป็นธรรมและบรรลุเป้าประสงค์เชิงประสิทธิภาพขององค์กร การสร้างขวั ญ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การบริหารผลงาน การพัฒนาและฝึกอบรมทุนมนุษย์ การพั ฒนา
ภาวะผู้ นา การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ จรรยาบรรณเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ
การจัดการทุนมนุษย์ การกาหนดค่านิย มร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจั ดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย และ การสร้างความผูกพันของทุนมนุษย์ในองค์กร

HRDM 2103 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3(3-0-6)
Employee Recruitment and Selection Strategy
กลยุทธ์และความสาคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานในการจัด การทรั พยากรมนุษ ย์
แนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอน เทคนิคและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
วิเคราะห์ นโยบายและการกาหนดนโยบาย ในการสรรหาและคั ด เลื อกพนักงาน การพยากรณ์
ความต้องการ กาลังคน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและการคัด เลือกบุ คคลเข้าทางานตาม
ความสามารถของบุค คล กลยุ ท ธ์ ใ นการทดสอบและการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลเข้า ท างาน หลั ก
พฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคั ดเลือกบุคคลเข้าท างาน การทดลองปฏิบั ติงาน การบรรจุพนักงาน
การปฐมนิเทศ การสอนและแนะนางาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุพนักงาน
HRDM 2104 การพัฒนาทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Development
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาทุนมนุ ษย์ ที่สาคัญ การจัด การผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การ การพัฒนาพนักงานรายบุ คคล และการพัฒนาเส้ นทางการเติบโต
ในอาชีพ เครื่องมือในการพัฒนาทุนมนุษ ย์ต่าง ๆ การนาเครื่องมื อทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ไปใช้ ในการพัฒ นาพนั กงานให้ สอดคล้ องกั บ เป้ าหมายขององค์ ก าร จิ ต วิ ท ยาในการพั ฒนา
พนักงานแต่ละกลุ่ม กระบวนการและขั้นตอนการฝึ กอบรมรูป แบบต่ าง ๆ ในฐานะเครื่ องมื อใน
การพัฒนาทุนมนุษย์
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HRDM2105

การออกแบบและวิเคราะห์งาน
3(3-0-6)
Job Design and Analysis
ศึกษาแนวคิดหลักการ องค์ป ระกอบที่เกี่ยวข้องกับ องค์การ งาน และการวิ เคราะห์ งาน
เกี่ ยวกั บ การจั ด แบ่งโครงสร้ าง ต าแหน่ ง หน้ าที่ งาน การวิ เคราะห์ สภาพปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบต่ อลั กษณะงานที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ งปั จ จั ย ภายในและภายนอก ตลอดจนก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถคุณลั กษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การจาแนกต าแหน่งงาน
การออกแบบงาน การประเมิ น ค่ างานการกาหนดคุ ณ สมบั ติ ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน การจั ด ท าใบ
พรรณนาลักษณะงาน การเพิ่ ม คุ ณค่ าและขยายขอบเขตงาน เพื่ อส่ งเสริม ศั กยภาพของบุ ค คล
การประเมินงานเพื่อการสร้างคุณภาพงาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

HRDM3101

การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Administration
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการจั ด การค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล
วิเคราะห์ห ลักการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล การกาหนดนโยบายโครงสร้ าง
เงินเดือนวิ ธีการและหลักการจ่ ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล เช่ นการพิ จ ารณาขึ้ น
เงินเดือนประจ าปี การจ่ายเงิ นรางวัลประจาปี การปรับโครงสร้างเงินเดื อนตามภาวะเศรษฐกิจ
ให้กั บ พนั กงานประเภทต่า ง ๆ ในทั ศ นะของนั ก บริ ห าร การวิ เคราะห์ ค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลในองค์การทางธุ รกิจ และองค์การภาครัฐ สอดคล้องกับ สภาวะเศรษฐกิจ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลเกิดความพึงพอใจร่วมกัน

HRDM3102

การบริหารผลงานการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6)
Performance Management
ความสาคัญ ความสาคั ญของการจัดการผลงานพนักงาน เครื่องมือทางการบริ หารธุรกิจ ที่
ใช้ ใ นการจั ด การผลงานพนั กงาน แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงานของพนั กงาน การกาหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
การจัดท าเครื่องมือ เพื่อใช้สาหรั บการประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของพนักงานในประเด็นต่ าง ๆ
เพื่อนาผลการประเมินไปเป็ นข้อมูลในการบริ ห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์ อาทิ การวางแผนกาลั งคน
การจ่ายค่าตอบแทน การฝึ กอบรมการกาหนดต าแหน่ งที่ เหมาะสมให้กับ พนักงาน รวมถึงการ
พัฒนาองค์การ ให้มีป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้น การแจ้ งผลป้อนกลับ ให้กับ พนั กงานภายหลั งการ
ประเมิน การประเมินผลการปฏิ บั ติ งานเพื่อการพั ฒ นาผลงานของพนั กงานอย่ างต่ อเนื่ อง การ
บริหารคนเก่ง
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HRDM3103

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Relations Management
ความส าคั ญ ของการส่ ง เสริ ม การดู แ ลเรื่ อ ง ความป ลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน สาเหตุ การป้องกั นโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภั ย
จากการทางาน กระบวนการ ขั้นตอน การบริ ห ารความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย รวมถึง
การศึ กษาความสั ม พั น ธ์ระหว่ า งลู กจ้ า งกั บ นายจ้ าง ทฤษฎี ก ระบวนการแรงงาน ประวั ติ
วิวัฒนาการ สหภาพแรงงานในประเทศและต่ างประเทศปัญ หาแรงงานสั มพั นธ์ กระบวนการ
เจรจาต่ อรอง การนัด หยุ ด งาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและ สวั ส ดิ การ เทคนิ ค การให้
คาปรึกษา การสร้างแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์
การสารวจความพึงพอใจของพนั กงาน และการสร้างความผูกพันให้ กับ พนั กงานในองค์ กร การ
ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ ดี ใ ห้กับ พนั กงาน ตลอดจนการฝึ กทั กษะในการจั ด กิ จ กรรม
สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างภาวะผู้นาที่มีผลต่อการพัฒนาทีม งาน เพื่อให้เกิ ดบรรยากาศที่
ดีในการบริหารแรงงานสัมพันธ์

HRDM3203

มนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์ก าร
3(3-0-6)
Human Relations and Team Work in Organization
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสร้ างมนุษ ย์สัมพันธ์และการทางานเป็นทีม โดย
เน้ น การฝึก ทั กษะในการจั ด กิ จ กรรมการสร้ า งที ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ เคราะห์ ขอบเขตและ
ปัจจัยพื้นฐานของการมีม นุ ษ ย์สัม พั นธ์ ทั้ งตั ว บุ ค คลและองค์ กรเพื่ อนาไปสู่ การปรั บ พฤติ กรรม
ตนเอง และก่อให้เกิดมุม มองแนวคิด เชิงสร้ างสรรค์ รู้ จักและเข้าใจพฤติ กรรมของผู้อื่นที่แตกต่าง
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภาวะผู้นาที่มี ผลต่ อการพั ฒนาที มงาน เพื่ อนาไปสู่การสร้างและการ
พัฒนาความสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิค การสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการวิเคราะห์กรณีศึ กษา
ทั้งที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลวในองค์กร

HRDM3204

จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3(3-0-6)
Psychology of Conflict Management in Organization
ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความสาคัญของจิตวิท ยาองค์ การ วิวั ฒนาการ
ของจิตวิทยาองค์การ ค่านิย ม ความพึงพอใจในงานความผู กพันต่อองค์ การ การเรีย นรู้ การรับ รู้
การเสริม แรง และ ความหมายความสาคั ญความขัดแย้ง ตัวแบบของความขัดแย้ง ความสัมพันธ์
ระหว่างความขัด แย้งและประสิ ท ธิ ผลขององค์ กร กลยุ ท ธ์ การจั ด การกั บ ความขัด แย้ ง ความ
ขัด แย้งและการเจรจาต่อ รอง ตลอดจนการวิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
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HRDM3205

การพัฒนาภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
3(3-0-6)
Leadership Development and Change Management in the Organization
ทฤษฎี ภ าวะผู้ นา และการเปลี่ ย นแปลงการวิ เคราะห์ บ ทบาทผู้ น า ในสถานการณ์
ต่าง ๆ อีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกั บ การพั ฒนาภาวะผู้นา กระบวนการขั้นตอนการพั ฒนาบุ คลิ กภาพ
เท ค นิ ค ก า รสื่ อ ส า ร ม าร ย า ท ท า งสั ง ค ม ก าร มี วิ นั ย ใ น ต น เอ ง รู้ จั ก ก าล เท ศ ะ
การพัฒ นาบุ ค ลิก ภาพทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ แ ละจิ ต ใจ การฝึ กปฏิ บั ติ และรู้ จั กวิ เคราะห์
ประเมินตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

HRDM3206

ความสุขและความสมดุลของชีวิตในการทางาน
3(3-0-6)
Happiness and Work-Life Balance
ศึกษาความสาคัญ ของความสุ ข คุณภาพของการด าเนินชี วิต ในการทางานอย่ างสมดุ ล
รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ ตนเกี่ยวกั บพฤติกรรมการทางาน ได้ แก่ สุขภาพจิต เชาว์
อารมณ์ บุค ลิกภาพและการปรับ ตัว ความสั มพั นธ์ที่ ดีกับหัว หน้ า ลู กน้อง และเพื่อนร่วมงาน วิ ถี
การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียด และการเสริม สร้างความสุขต่อตนเอง และผู้อื่นทั้ ง
ในที่ทางาน สภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัว

HRDM3207

การพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
Development of Knowledge Management in Organization
ศึก ษาวิ ธีก ารสร้างกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การความรู้ ใ นองค์ การ เพื่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ใ นด้ านการเปลี่ ย นแปลงความรู้ เฉพาะที่ (local knowledge) ให้ กลายเป็ น
ความรู้ที่ เปิ ด กว้ าง (global knowledge) ซึ่ งจะช่ ว ยให้ เราสามารถเอาชนะอุ ป สรรคในการ
ประกอบธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันการใช้ เทคโนโลยีชั้นสู ง ด้ วยการแปรกระบวนการของระบบ
การจัดการความรู้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การที่ถูกกาหนดไว้

HRDM3208

จิตตปัญญาศึกษาเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Contemplative Education for Human Resource Development
การบริห ารทรัพยากรมนุษ ย์ ด้ วยจิ ต ตปั ญ ญาศึ กษา เป็นแนวความคิ ด ทางเลื อกหนึ่ งที่
ผู้บ ริห ารสามารถนาไปประยุ กต์ ใ ช้ ในการบริ ห ารคนในองค์ การด้ ว ยมุ่ งเน้นการพั ฒนาในระดั บ
จิตใจและจิต วิญ ญาณ เพื่อให้ องค์ การมี ประสิ ทธิภ าพอย่ างแท้ จริง การเข้าใจถึงวิวั ฒนาการของ
ทฤษฎี การบริห ารจากยุค การบริ ห ารเชิ งวิ ท ยาศาสตร์ จ นถึงยุ ค การบริ ห ารร่ ว มสมั ย โดยการ
เชื่อมโยงกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาซึ่งเป็นยุคแห่งการบริห ารเชิงจิต วิญญาณที่สามารถนามาใช้
ในการพัฒนาคนโดยองค์รวม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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HRDM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business Administration
ความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจั ยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ประเภทของการวิจั ย ทางธุ รกิ จ ขั้ นตอนการวิจั ย การเลื อกปัญ หาการวิ จัย การกาหนด
จุด มุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ าง ตั ว แปร และเทคนิ ค การ
ตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมื อและวิธี การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้อง
กับการวิจัยแบบต่าง ๆ การเขียนเค้าโครงการวิจัย

HRDM4103

นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Innovation for Human Resource Management
นวั ต กรรมและเครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ ทางการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ช่ ว ยให้
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้ วย เทคนิค /
เครื่องมือทางการจัด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ที่ เหมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย และจ าเป็ นต่ อกระบวนการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRDM4202

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management Strategy
กลยุท ธ์ใ นการจัดการองค์ การ สภาพแวดล้อมขององค์ การ โครงสร้ างการด าเนินธุรกิ จ
นโยบายและกลยุท ธ์ด้านทรั พยากรมนุษ ย์ การวางแผนทรั พยากรมนุษ ย์ ปัจ จัย สาคัญ ที่มี ผลต่ อ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ เทคนิ คการ
พยากรณ์ท รัพยากรมนุษย์ เพื่ อ นาไปใช้ ในการวางแผนอาชี พ (Career Planning) การเกลี่ ย
กาลังคน (Redevelopment) และ การจัด เตรีย มกาลั งคนเพื่ อสืบ ทอดต าแหน่ ง (Succession
Planning)

HRDM4203

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Human Resource Management
ศึกษาความหมาย และแนวคิด ของการทางานข้ามวั ฒนธรรม การบริ หารความต่างของ
คนในองค์กรทั้งในเรื่องของวัย เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ภู มิหลัง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในความหลากหลายดังกล่าว การประสานงานความร่ วมมือการทางานในองค์ กรบนพื้ นฐานของ
ความหลากหลายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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HRDM4206

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Human Resource Development
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลั กการสาคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาไทยการพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนวิ เคราะห์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยในรู ป แบบ ลั กษณะต่ าง ๆ ประกอบด้ ว ย
วรรณกรรม สุภาษิต คาพังเพย วัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่น ขนบธรรมเนีย มประเพณี วิถีประชา
การปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้ าน ที่มี ส่วนสั มพั นธ์เกี่ย วข้องกั บ การส่ งเสริม และพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ

HRDM4901

สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2(0-4-2)
Seminar in Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ วิธี การ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้องกั บ การจั ด การสั ม มนา
วิเคราะห์ข้อมูล สภาพการณ์ แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ในยุคปัจจุบัน นาไปสู่การสั มมนา อภิป ราย วิเคราะห์ กรณีศึ กษา บูรณาการสร้างองค์ค วามรู้ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญ หา พั ฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นด้านต่ าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
องค์กรให้ดียิ่งขึ้น

HRDM4902

การวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(0-6-3)
Research and Development Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HRDM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
ความเป็นมาและความสาคั ญของการวิจัยและพัฒนาสาหรับการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์
แนวคิดทฤษฎี และปัญหาทางการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ เลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ
จะศึกษาและนาเสนอเค้าโครงการวิจั ยพร้ อมทั้งด าเนิ นการวิ จัย ตามขั้นตอน การสร้ างเครื่ องมื อ
การเก็บ ข้อมูล การเลือกกลุ่ม ตัว อย่างและการวิเคราะห์ผลข้อมูลให้ สอดคล้ องกับระเบี ยบวิธี ทาง
สถิติ สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย และสามารถนาเสนอเผยแพร่ผลการวิจัย

HRDM4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Human Resource Management
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ ภาษา การใช้คอมพิว เตอร์ การใช้เทคโนโลยี
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับ ตั วเข้ากับ สภาพแวดล้อม สามารถท างานเป็ นที มได้อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การเสริ ม สร้ างจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เพื่ อ เต รี ย มความพร้ อ ม ก่ อ นฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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HRDM4802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5(350)
Occupational Practicum in Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: HRDM4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพด้ านการจั ด การทรัพยากรมนุ ษย์ ในสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ นิเทศ

HRDM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management
หลักการและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิจ ศึ กษากระบวนการและขั้นตอนของสหกิ จ ศึ กษา
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สหกิ จศึกษา การเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกั บทักษะ การใช้ ภาษา
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ การใช้ เทค โนโลยี การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สภาพแวดล้อม สามารถท างานเป็ นทีม ได้ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การเสริ มสร้ างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

HRDM4804

สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6(540)
Co- operative Education in Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: HRDM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
การฝึกงานวิชาชีพที่ เน้ นการปฏิ บั ติใ นสถานประกอบการโดยความร่ว มมื อของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่ว มกัน มีการคั ดเลื อกนั กศึกษาปฏิบัติ งานจริง ณ สถานประกอบ
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ป ฏิบัติ งานจริง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความต้ องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งก่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ทุ ก ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งมี ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนาเสนอรายงานสหกิจ ศึกษา
โดยมีการพิจารณาประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการ

MKRT1101 หลักการตลาด
Principle of Marketing
ความหมาย ประเภท ความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
โดยกล่าวถึงการศึกษาแนวคิดการตลาดยุค 1.0 ถึงการตลาดยุค 4.0 ส่วนประสมทางการตลาด
ระบบการตลาด และการคลาดเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนและออกแบบ
ส่วนประสมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

1

อาจารย์

นางสาวนภสรณ์
เจริญโพธิ์

Ph.D.

สาขาวิชา

Human Resource
Development

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จบ

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา

2556

12

(International
Programs)

พบ.ม.

2

3

ผู้ช่วย
นางสาวอรุณรัตน์
ศาสตราจารย์ คล้ายพงษ์
อาจารย์

นางสาวกุลวีณ์
วุฒิกร

วท.บ.
พบ.ม.
ค.บ.
ปร.ด.

รส.ม.
บธ.ม.
ศศ.บ.
4

รองศาตรา
จารย์

นางสาวมุกดา
ศรียงค์

M.A.
(Honours)

การพัฒนาบุคคลและ
ฝึกอบรม
โภชนวิทยา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาทรัพยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
มนุษย์
ศาสตร์
ภาษาไทย
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
การพัฒนาองค์กรและ มหาวิทยาลัยบูรพา
การจัดการสมรรถนะ
ของมนุษย์
พัฒนาแรงงานและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สวัสดิการ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
การบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
มนุษย์
สมเด็จเจ้าพระยา
Social Psychology The University of
Sydney , Australia

2542
2532
2540

12

2538
2559

12

2552
2547
2540
1976
-

ค.ม.
ศศ.บ.
5

ผู้ช่วย
ศาตราจารย์

นายธีรโชติ
สัตตาคม

บธ.ม.
บธ.บ.

จิตวิทยาการศึกษา
และแนะแนว
จิตวิทยา
(เกียรตินิยมดี)
การจัดการและการ
บริหารองค์การ
การตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2513

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2540

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2533

12

หมายเหตุ : อาจารย์ลาดับที่ 4 มีคุณวุฒิที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก หน้าที่ 158
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3.2.2 อาจารย์ประจา/ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1.

อาจารย์

2

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

นางสาวชนิดา
ลีลาสุวรรณสิริ

นางสาวอาภา
ภรณ์ อังสาชน

คุณวุฒิ

บธ.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

3

นางสาวดวงพร
คงพิกุล
4
ผู้ช่วย
นายนวระ
ศาสตราจารย์ ทาสุวรรณ
5

6

อาจารย์

อาจารย์

นางกัลยกร
กลายสุข

ผู้ช่วย
นางสาวอาจารีย์
ศาสตราจารย์ ประจวบเหมาะ

7

อาจารย์

นางสาวชลธิชา
ทิพย์ประทุม

8

อาจารย์

นายชนินทร์
พุ่มบัณฑิต

9

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
10
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวรจนา
แสงตาล
นางสาวนภัสสร
ตื่มสูงเนิน

สาขาวิชา

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
สื่อสารมวลชน
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
การประกันภัยธุรกิจ

วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม
บธ.ม
บธ.บ
ปร.ด.

การจัดการประยุกต์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและพาณิช
อิเล็กทรอนิกส์บริห ารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
การบริหารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ศศ.ม. การบริหารองค์การ
ค.บ. การสหกรณ์ (เกียรตินิยมอัน ดับ 2)
บธ.ด. บริหารธุรกิจ
บธ.ม. การจัดการ
บช.บ. การบัญชี
ปร.ด. การจัดการ
บธ.ม. การตลาด
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
วท.บ. การบริหารธุรกิจเกษตร
(เกียรตินิยมอันดับ2)
ปร.ด. การพัฒนาองค์กรและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย์การจัดองค์การ
บธ.ม.
การจัดการทั่วไป
ศศ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
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บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีเซรามิกส์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การตลาด

สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา
12

12

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

12
12

12

12

12

12

12
12
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ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

11

อาจารย์

12

อาจารย์

13

อาจารย์

14

อาจารย์

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

นางศศิกานต์
จรณะกรัณย์
นางสุมนา
จันทราช

พณ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
กศ.บ.
ปร.ด.

นายก่อกุล
กีฬาพัฒน์

นางสาวอรนี
บุญมีนิมิตร
15
ผู้ช่วย
นางปรางค์มณี
ศาสตราจารย์ เดชคุ้ม
16

อาจารย์

นายสุรเชษฐ์
จันทรงาม

คอ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

เทคโนโลยีการบริหาร
นิเทศศาสตร์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการ
การจัดการ
การตลาด
บริหารธุรกิจ
การตลาด
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
การจัดการองค์การ
คหกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึก ษา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันการศึกษา

ชม.สอน/
ภาค
การศึกษา

สถาบันบั ณฑิตพั ฒนบริห ารศาสตร์
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีปทุ ม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

12
12

12

12
12

12

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึ ก ป ระสบการณ์ ภ าคสนามก่ อ นเข้ าสู่ ก ารท างานจริ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใช้
องค์ค วามรู้ที่ เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมดนาไปประยุ กต์ใ ช้ใ นการท างานจริ งในองค์ กรทั้ งภาครั ฐ รั ฐ วิสาหกิ จ
และภาคเอกชน ดังนั้น หลักสูตรได้กาหนดกลุ่มวิ ชาปฏิบั ติการและฝึกประสบการณ์ วิชาชี พเป็ นวิ ชาบั งคับ ที่อยู่ใ น
โครงสร้ างของหลักสูต ร โดยนักศึกษาต้องลงทะเบี ยนเรีย นวิชาฝึ กประสบการณ์ ทางวิชาชีพหรือสหกิ จศึกษาในภาค
เรียนสุดท้ายก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ
(2) บูรณาการความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มีม นุ ษ ย์ สัม พั น ธ์แ ละท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี รวมทั้ งสามารถปรั บ ตั ว เข้ ากั บ ผู้ ร่ว มงาน/สถาน
ประกอบการได้
(4) มีความสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน อย่างสร้างสรรค์
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

51
(6) มีค วามมั่น ใจ ความกล้าในการแสดงออก และมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ใ นการพั ฒ นางานให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ้น
(7) สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจั ยที่ นักศึ กษาสนใจซึ่ งจะต้ องเป็ นหัว ข้อที่ เกี่ย วข้องกั บการศึกษา
รูป แบบงานด้านบริหารธุรกิจ การพัฒนางานด้านบริ หารธุ รกิ จ หรื อการสร้างนวัต กรรม โดยต้องมี องค์ การธุ รกิ จ
หรือชุมชนท้ องถิ่นอ้างอิงและคาดว่าจะนาไปใช้ประโยชน์ ได้ มีขอบเขตโครงงานที่ สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด และมีรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่หลักสูตรกาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และสามารถศึกษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมู ล
สรุปผล เขียนรูปเล่มโครงงานหรืองานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในการทางานวิจัยเบื้องต้น
(2) มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ การสื่อสาร การประสานงาน และ การทางานเป็นทีม
(3) มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
(4) มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทาโครงงานหรื องานวิจัย
(5) โครงงานหรืองานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบที่สามารถไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้
(6) สามารถเขียนผลงานวิจัยหรือนาเสนอผลงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

52
5.5 การเตรียมการ
(1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกาหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ คาแนะนาและค าปรึกษาโครงการ
หรืองานวิจัยให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม
(2) กาหนดช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสาร บทความงานวิ จั ย หรื อตั ว อย่างโครงงานหรื องานวิจั ย ให้
นักศึกษาดาวน์โหลด
(3) อาจารย์ที่ป รึกษาให้ค าปรึกษาตลอดการท าโครงการหรื องานวิ จัย เช่ น การเลือกหั ว ข้อ กระบวน
การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลงานวิจัย
(4) ติดตามความก้าวหน้าในการทางานของนักศึกษา
(5) นักศึกษานาเสนอโครงร่างของโครงการหรืองานวิจัยแก่คณะกรรมการ
(6) นักศึกษานาเสนอความก้าวหน้าและผลงานโครงการหรื องานวิจัยแก่คณะกรรมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากบันทึกความก้าวหน้าและการปรับปรุงในสมุดให้คาปรึกษา
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอโครงการหรื องานวิจัยปากเปล่าแก่คณะกรรมการ
(3) ประเมินผลจากการรูปเล่มโครงการหรือรายงานการวิจัย
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. การเป็นนักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ผู้ประกอบการ
อิสระ บัณฑิตนักปฏิบัติ

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- บูรณาการกระบวนการเรียนการสอนกับงานวิจัย
- บู รณาการกระบวนการเรี ย นการสอนกั บ การบ ริ ก าร
วิชาการ
- กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ นั กศึ ก ษา คิ ด
วางแผน ค้นคว้าความรู้ แก้ปั ญหา ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ ๆ
และประเมินเพื่อปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
- ส่งเสริมให้ นักศึ กษาแต่งกายเหมาะสม ใช้ว าจาที่สุภ าพ มี
สุขภาพพลานามัยที่ดี
- ส่ งเสริ ม ให้ นั กศึ กษามี ค วามภู มิ ใ จและเห็ น คุ ณ ค่ าของ
วัฒนธรรมไทย

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ก ระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบ ค้ นข้อมู ล ติ ด ต่ อสื่อสาร
การส่งงาน การเรียนการสอนแบบออนไลน์
- กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมการเรีย นที่ ให้ นักศึกษาฝึกปฏิ บัติ ในการท าธุ รกิ จ
ออนไลน์ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจ

3. ความสามารถด้านการคิดเชิงออกแบบ การคิด
เชิงสร้างสรรค์

- มอบหมายงานให้ นัก ศึ กษาได้ ค้ น หาปั ญ หาและความ
ต้องการของคนในสั งคมจากสถานการณ์ จริ ง นาปั ญ หาที่
ได้ ม าคิด และออกแบบเพื่ อแก้ ไ ขปัญ หาอย่ างสร้ างสรรค์
อย่างเป็นระบบ
- กิ จ กรรมการอบรมกระบวนการความคิ ด เชิ งออกแบบ
การคิดเชิงสร้างสรรค์
- ส่งเสริ ม ให้ นักศึ กษาเข้าร่ ว มประกวดผลงานด้ านความคิ ด
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คุณลักษณะพิเศษ
4. การใช้ภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา
สร้างสรรค์ หรือเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสดงทางความคิด
- สร้างสถานการณ์ให้ สื่อสารภาษาต่ างประเทศแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียน
- กิ จ กรรมอบรมเพิ่ ม ทั กษะการสื่ อสารภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาที่สาม
- จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในทุก ๆ ภาคเรียน
- การทดสอบภาษาอังกฤษวัดผลก่อนสาเร็จการศึกษา
- สอดแทรกภาษาต่างประเทศในทุ กรายวิ ชาที่ มี การเรี ย น
การสอน

5. การมีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการ
ปรับตัว

- จัดกิจ กรรมวันพบที่ปรึ กษา และกิ จกรรมพี่พบน้องเพื่อให้
นั กศึ กษาได้ ท าความรู้ จั ก กั น และแนะน าการเรี ย นการ
สอน และการท ากิ จ กรรมหลั ก สู ต ร การใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัย
- สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ตั้ งชมรมจิ ต อาสา เพื่ อ ให้
นักศึกษาร่ วมกันทางานโดยมีจุ ดมุ่งหมายช่วยเหลือชุมชน
สังคม และผู้ด้อยโอกาส
- มอบหมายให้ นักศึ ก ษาท างานกลุ่ ม เพื่ อ ให้ เกิ ด การแบ่ ง
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และสร้ างทั ก ษะการเป็ นผู้ น า
และผู้ตาม

6. คุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

- ผู้ ส อนจะสอดแทรกคุ ณ ธ รรม และจริ ย ธรรมให้ แ ก่
นักศึกษาในการบรรยายแต่ละรายวิชา
- กาหนดรายวิ ชา การจั ด การร่ว มสมั ย และจริ ย ธรรมทาง
ธุรกิจ เป็นวิชาแกนที่นักศึกษาทุกแขนงวิชาต้องเรียน
- ส่ งเสริ ม การเข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมคุ ณ ธรรมจ ริ ย ธรรมให้
นักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ สามารถดาเนิ นชี วิต ร่ วมกับ ผู้ อื่นในสั งคมอย่ างราบรื่ นและ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ว นรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ ละวิ ชาต้ องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ สิ่ งต่ อไปนี้ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้ องมีคุณสมบัติด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อแสดง
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาด้วย
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
(2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
(3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
(4) กตัญญูกตเวที
(5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
(6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
(2) เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ ต รงเวลาตลอดจนการกวดขันเรื่ องการแต่ งกายให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาต้องมีค วามรั บผิด ชอบ โดยในการทางานกลุ่ม นั้นต้ องฝึกให้รู้ห น้าที่ ของการเป็ น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(4) ปลู ก จิต สานึก ความซื่ อสั ต ย์ โ ดยต้ อ งไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ การลอก
การบ้านของผู้อื่น
(5) สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในรายวิชา
(6) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
(7) สอนโดยการอ้างอิงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแต่ละวิชาชีพ
(8) การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากตารางเวลาของนั กศึ กษาในการเข้าชั้ นเรีย น การแต่ งกาย การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
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(2) ประเมิ นจากการมี วิ นัย และพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ กษาในการเข้าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
(3) จานวนผู้กระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ผลการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง
(6) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
(7) การทางานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
2.2 ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชี วิต และความรู้เกี่ย วกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา เพื่อใช้ในการดารงชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
(2) อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(3) สอนให้ค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
(4) เปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
(2) ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
(3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินด้วยแบบสังเกตพฤติกรรม
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้ องกับเนื้อหาวิชาการสามารถบอก
เล่าด้ วยการวินิจฉัยอย่างผู้ รู้ สามารถสังเคราะห์ และประยุ กต์ใ ช้ผลงานวิจั ย สิ่งตี พิม พ์ห รือสื่อต่ าง ๆ ทางวิชาการ
สามารถวางแผนอย่างเป็ นอิส ระ และด าเนิ น การโครงการส าคั ญ หรื อโครงการวิ จั ย ค้ นคว้ าทางวิ ชาการ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
(1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถคิดเชื่อมโยงความสัม พันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใช้เหตุผลเพื่อใช้ในการแก้ ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ และประเมิ นข้อมู ลเพื่ อใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจที่
ถูกต้องเหมาะสม
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem Based Learning: PBL)
(2) การเรียนรู้รายบุคคล (Individual Study: IS)
(3) การเรียนรู้จากการทางาน (Work Based Learning: WBL)
(4) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
(5) การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ (Speakers)
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
(2) การสอบข้อเขียน
(3) การเขียนรายงาน
(4) การสัมมนา
(5) การวิเคราะห์ และการวิจารณ์
(6) การแสดงความคิดเห็นในและหน้าชั้นเรียน
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถริเริ่ม อย่างสร้างสรรค์และจัด การแก้ไขข้อโต้แย้ งปั ญหา มี ความรับ ผิดชอบในการด าเนิ นงาน
ของตนเอง และร่ว มมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ์
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
(2) มีค วามตั้งใจดี และเจตนาที่ ดี ในการอาสาเข้าร่ว มในเรื่องของส่ วนรวมโดยสมั ครใจไม่ มี
การบังคับ
(3) ตระหนักรู้และสานึ กถึงประโยชน์ ของส่ วนรวม เห็ นคุ ณ ค่ าและดู แลรั กษาสมบั ติ ของ
ส่วนรวม
(4) สามารถพึ่งพาตนเอง รั บผิ ดชอบต่ อตนเองและสังคม เคารพหลั กความเสมอภาคเคารพ
สิทธิของผู้อื่น
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ร ะหว่า งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีม (Team Based Learning)
(2) กาหนดกิจ กรรมการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลโดยการสัม ภาษณ์ หรื อต้ องประสานงานกั บ
ผู้อื่น (Inquiry Based Learning)
(3) การเรียนรู้โดยโครงการ (Project Based Learning)
(4) การเรียนรู้เชิงบริการ (Service Learning)
(5) กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Simulation and Role play)
(6) ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
2.4.3 วิธีก ารวัด และการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทางาน
(2) ประเมินตนเองและประเมินซึ่งกั นและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
(4) ใช้ผลการประเมินจากการเรียนรู้เชิ งบริการ
(5) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิท ธิภ าพเหมาะสมกับ ผู้ฟัง นาเสนอรายงานทั้งรูป แบบที่เป็นทางการ
และไม่เป็ นทางการจากสิ่งตีพิมพ์ห รือสื่อต่าง ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีค วามสามารถในการประเมินผลอย่างมี
วิ จ ารณญาณ โดยใช้ข้ อมูลทางคณิต ศาสตร์ และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
ตรวจสอบปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้ น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและสัมภาษณ์
(2) แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
(3) ฝึกใช้สถิติประมวลผลข้อมูลในการวิจัย
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(4)
(5)
(6)
(7)

ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
ฝึกให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ
บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ ทุกรายวิชาได้

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อ สาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียน และปากเปล่า
(2) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์
(4) ผลการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
(2) มีค วามรับ ผิด ชอบ มี วิ นัย ซื่ อสั ต ย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ยบ และ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีส านึ ก สาธารณะ และมี ค วามเป็ น พลเมื องที่ ดี ไม่ เอารั ดเอาเปรี ย บผู้ อื่น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่อง คุณธรรม จริย ธรรมในการสอนทุ กรายวิชา รวมทั้ ง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับนักศึกษา
(2) ในหลักสูตรบังคับเรียนวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
(3) สนับ สนุ นให้นักศึ กษาจั ด กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม รวมถึ ง
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละและความพอเพียง
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ มี จ านวนเพิ่ ม ขึ้น เช่ น การเข้าเรี ย น ตรงเวลา จ านวน
ทุจริต ในการสอบลดน้อยลง ความพร้อมเพรีย งในการเข้าร่วมโครงการหรือกิ จกรรมของ
นักศึกษาความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น
(2) การสอบข้อเขียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
(3) ประเมินจากความรับผิ ดชอบในงานที่ ได้ รับมอบหมายทั้งงานเดี่ ยวและงานกลุ่ ม ในด้าน
คุณภาพของงานและการมี ส่ว นร่ว มในงานนั้ น ๆ ซึ่ งประกอบด้ ว ย การประเมิ นตนเอง
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมกลุ่ม และการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
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(4) ประเมินจากจานวนนั กศึ กษาที่ท าการทุจ ริตในการสอบ หรือกระท าผิ ดกฎระเบียบด้าน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 ด้านความรู้
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการทรั พยากรมนุษย์และบริหารธุรกิจ
(2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวนการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนและวิเคราะห์อัตรา
กาลังคน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ
จัดการและบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสั งคมโลก
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ
(2) การบรรยายถึงเนื้อหาหลั กของแต่ ละวิ ชาซึ่ งครอบคลุ ม ถึงสาระสาคั ญ ของศาสตร์ด้ าน
บริห ารธุรกิ จ และ/หรื อกระบวนการบริ ห ารธุ รกิ จ และ/หรื อศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ
บริห ารธุร กิ จ และ/หรื อค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ าท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ
บริหารธุรกิจ
(3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริ งในเชิงวิเคราะห์ และเน้ นให้ เกิ ด การนาไปประยุ กต์ ใช้ ใ นการ
ทางาน กระตุ้นให้เกิดความคิด ตามหลั กของเหตุและผล ชี้ให้ เห็ นความสัมพั นธ์ ระหว่าง
ทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจ
(4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้ าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรีย น
มีการมอบหมายงานเพื่ อให้ ผู้เรี ย นได้ มี การฝึ กฝนทั กษะด้ านต่ างๆ รู้จั กวิ เคราะห์ และ
แก้ปัญ หาด้ว ยตนเอง มี การพั ฒ นาค้ นหาความรู้ แล้ ว มาเสนอเพื่ อสร้ างทั กษะในการ
อภิปราย นาเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และปลายภาค
(2) การประเมินผลสาเร็ จของการปฏิบั ติงานที่ ได้รับมอบหมายทั้ งในลั กษณะของงานเดี่ ย ว
และงานกลุ่มทั้งในรูปแบบการทารายงานและการนาเสนอปากเปล่า
(3) การประเมินผลโดยสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปเรีย นรู้ งาน
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ต ามที่ รับ การฝึ ก ฝนตามเนื้ อ หาสาระสาคั ญ ของ
สาขาวิชา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุ่ม
(2) การฝึกปฏิบัติ ทั้งในห้ อ งเรี ย น หรื อในสถานประกอบการ และการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพบริหารธุรกิจ
(3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ
(4) การสอนโดยใช้กรณีศึกษา โจทย์ปัญหา
(5) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และหาคาตอบด้วยตนเอง
(6) ผู้สอนและผู้เรียนร่ ว มกั น อภิ ป รายแนวทางแก้ ปั ญ หาในหลากหลายรู ป แบบ รวมถึ ง
อภิปรายถึง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลตามผลสาเร็จของงานและความถูกต้องเหมาะสมของสารสนเทศที่นามาใช้
(2) ประเมินผลตามผลการด าเนิ นงานของงานที่ ได้ รับ มอบหมาย รวมไปถึงความถูกต้ อง
เหมาะสมของทฤษฎีหรือแนวคิดที่นามาใช้
(3) ประเมินผลโดยการสอบ
(4) การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยใช้กรณีศึกษา หรือโจทย์ปัญหา
(5) การรายงานผลการศึกษาค้ นคว้ าโครงงาน การวิ จั ย โดยการนาเสนอหน้ าชั้นเรี ย นและ
เอกสารรายงาน
(6) การประเมินผลจากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
(7) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถปรับ ตัวและท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น ทั้ งในฐานะผู้ นา และสมาชิ กในกลุ่ม ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพั นธ์ร ะหว่า งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ร่วมทาเป็นกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหา
(3) กาหนดแผนการส่งความคืบหน้าของงานและรายชื่อสมาชิกที่รับผิดชอบ
(4) ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิ จ กรรมให้ ท าเป็ นงานกลุ่ ม การท างานที่ ต้ องประสานกั บ
นักศึกษา บุคลากร ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
2.4.3 กลยุท ธ์ก ารประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงาน
(2) ประเมินผลจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึ กษาในการน าเสนองานกลุ่ มในชั้ น
เรียน
(3) ประเมินผลจากความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
(5) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
(6) ให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้ า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเลื อกใช้รูปแบบที่
เหมาะสมและจาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกประยุกต์ ใช้ เทคนิค ทางสถิติห รือคณิต ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ างเหมาะสมใน
ชีวิตประจาวันและการตัดสินใจทางธุรกิจ
(3) มีทักษะพื้นฐานและประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการติ ดต่ อสื่ อสาร การนาเสนอ
การสืบ ค้ นข้อมูล เพื่ อการแสวงหาความรู้ อย่ างต่ อเนื่ องอย่ างรู้ เท่ าทั น สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานของธุรกิจ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัด การเรียนการสอน หรื อเอกสารการสอน บางส่ วนเป็ นภาษาอั งกฤษ หรื อมอบหมาย
งานให้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรีย น
(3) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการสอบ การตอบคาถามและการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานหน้าชั้ นเรียน
(3) ประเมินผลจากผลสาเร็จของงาน
3. แผนที่ แสดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้จากหลั กสู ตรสู่ร ายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ซื่อตรงต่อหน้าที่ไม่คดโกง
(2) ขยัน อดทน เพียรพยายามสู่ความสาเร็จ
(3) เสียสละ มีน้าใจ สุภาพอ่อนน้อม
(4) กตัญญูกตเวที
(5) อนุรักษ์และสืบทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
(6) สานึกรักต่อชาติและสถาบัน
3.1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษา และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
(2) มีความตระหนักรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(3) มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวาง
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) พึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้
(2) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(3) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(4) สามารถคิด เชื่อมโยงความสั ม พั นธ์ ของสิ่ งต่ า ง ๆ ใช้ เหตุ ผลเพื่ อใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาได้ อย่ าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นข้อมู ลเพื่ อใช้ ป ระกอบการตั ด สิ นใจที่ ถูกต้ อ ง
เหมาะสม
(6) มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาชุมชนหรือสังคม
(2) มีค วามตั้ งใจดี และเจตนาที่ ดี ใ นการอาสาเข้ าร่ ว มในเรื่ องของส่ ว นรวมโดยสมั ค รใจไม่ มี
การบังคับ
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(3) ตระหนักรู้และสานึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เห็นคุณค่าและดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม
(4) สามารถพึ่งพาตนเอง รับผิ ด ชอบต่ อตนเองและสั งคม เคารพหลั กความเสมอภาคเคารพสิ ท ธิ
ของผู้อื่น
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบ ค้น รวบรวม วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการพูด และการเขียน
(3) สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
(4) มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
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แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ ผลการเรียนรู้จ ากหลักสู ตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1.1

1.2





1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3











3.1 3.2

3.3

3.4

3.5 3.6

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่
เปลี่ยนแปลง
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองใน
โลกสมัยใหม่
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4























































































GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

















GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

















GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต

















GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

















1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

3.1 3.2

3.3

3.4

3.5 3.6

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

กลุ่มวิชาเลือก
1.3 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพ
GEHP1102 การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ











1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อ
ความสุขของชีวิต
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและ
การใช้เหตุผล



































































1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขฯ
1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1.1

1.2

1.3











GESO1101 พลวัตสังคมไทย



GESO1102 พลวัตสังคมโลก



GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนิน
ชีวิต

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3







3.1 3.2

3.3

3.4





















































































3.5 3.6

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4



























































1.7 กลุ่มภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1104 ภาษาเกาหลีใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1105 ภาษาขแมร์ใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1106 ภาษาเวียดนามใน
ชีวิตประจาวัน
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่า แห่งอาชีพ และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดตี ่ออาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีสานึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมื องที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบริหารธุรกิจ
(2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านกระบวนการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากาลังคน การจัด
โครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมิ นผลการดาเนิ นงาน รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการและ
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ย นแปลงของประเทศ
และสังคมโลก
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่รับการฝึกฝนตามเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชา
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม
(2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นา และสมาชิกในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็น ได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และเลื อกใช้รูปแบบที่ เหมาะสมและ
จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิ คทางสถิติหรือ คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวันและ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
(3) มีทักษะพื้นฐานและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติ ดต่อสื่ อสาร การน าเสนอ การสืบค้น ข้อมู ล
เพื่อการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาแกน
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
ACCT1104 การบัญชีสาหรับ
ธุรกิจ
BISS1102 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
และอินเทอร์เน็ต เพื่องานธุรกิจ
ดิจิทัล
BMGT1102 การการจัดการ
ร่วมสมัยและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการธุรกิจ
FINI1101 การเงินธุรกิจ

●

FINI2201 ภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการทุน
มนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด

●

○

●
●

○

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●
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●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

3

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
HRDM2103 กลยุทธ์การสรร
หาและคัดเลือกพนักงาน
HRDM2104 การพัฒนาทุน
มนุษย์
HRDM2105 การออกแบบและ
วิเคราะห์งาน
HRDM3101 การบริหาร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล
HRDM3102 การบริหารผล
การปฏิบัติงาน

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●
●

○

●
○

●

●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○
○
●

●

●

●

●

●
●

●

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
HRDM3103 การจัดการ
แรงงานสัมพันธ์
HRDM3204 จิตวิทยาการ
บริหารความขัดแย้งในองค์การ
HRDM3205 การพัฒนาภาวะ
ผู้นาและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ
HRDM3206 ความสุขและ
ความสมดุลของชีวิตในการ
ทางาน
HRDM3901 วิธีวิจยั วิทยาทาง
บริหารธุรกิจ
HRDM4103 นวัตกรรมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRDM4202 กลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์
HRDM4901 สัมมนาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์
HRDM4902 การวิจัยและ
พัฒนาสาหรับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

2

3
○

1

2

●

○

○

1

2

3
●

●
●

●

●

●

●

●

●
○

3
●

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3
●
●

○

○

●
○

●
●

●
○

●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
○

●

●

●

●

○

●

●
●

○
●

○

●
●

●

●

●

●

●

●
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

○ ความรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

กลุ่มวิชาเอกเลือก
HRDM3203 มนุษย์สัมพันธ์และ
ทีมงานในองค์การ
HRDM3207 การพัฒนาการ
จัดการความรู้ในองค์การ
HRDM3208 จิตตปัญญาศึกษา
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM4203 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม
HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BMGT2101 การจัดการการ
ดาเนินงาน

2

3

1

2

●

●

●

●

●

●

●

1

2

3

●

●
●

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

●
○

●

●

●
●

●
●

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3

●
●

●

●

●

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

●
●

●

●

○
●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1

2

○

●

●

●

○

●

●

●

3

1

2

3

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
HRDM481 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์
HRDM4802 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
HRDM4803 การเตรีย มสหกิจ
ศึกษาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
HRDM4804 สหกิจศึกษาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

○

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●
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●

○

●

●

○
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)
5)

ชั้นปีที่ 1
มีความรู้และความเข้าใจหลักพื้นฐานแนวคิดของการจัดการทุนมนุษย์และพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และมี
ความรู้ในการบริหารธุรกิจ
สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
สามารถปฏิบัติงานในระดับผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์การได้
มีทักษะและในการปฏิบัติงานเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การ
มีทักษะในการด้านการสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบของตนเอง
ชั้นปีที่ 2
มีค วามรู้และความสามารถในบทบาทหน้ าที่ ของการเป็ นผู้ ป ระกอบการและบริ ห ารธุ รกิ จ ที่ ซับ ซ้ อ น
มากกว่าชั้นปีที่ 1
นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ใ นชั้นปี ที่ 1 มาประยุ กต์ใ ช้ และออกแบบแนวคิ ดในการทางานใน
ระดับสูงขึ้น
สามารถปฏิบัติงานในระดับนักวิเคราะห์งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์และนาเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้ทางธุรกิจ
มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากชั้ นปี ที่ 1 ด้ านการสื่อสาร การมี ม นุษ ย์ สัม พั นธ์ บุ ค ลิกภาพ การควบคุ ม
อารมณ์ การให้บริการ และการนาเสนองานต่อที่สาธารณะได้
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ชั้นปีที่ 3
1) มีความรู้และความสามารถในศาสตร์การบริ หารธุ รกิจที่ เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน พั ฒนา และ
สื่อสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้
2) นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1-2 มาปรับใช้ในการวางแผนการทางานและพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกับสถานประกอบการหรือชุมชนได้
3) สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดั บ นั กวางแผน การบริห ารจั ดการและนักพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
4) มีทักษะของการวางแผนการทางาน ท างานเป็นทีม การมอบหมายงาน การแก้ไ ขปัญ หาการท างาน และ
การรายงานผลการทางาน
5) มีการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นจากชั้ นปี ที่ 2 ด้ านการสื่อสาร การมีม นุ ษย์ สัมพั นธ์ บุ ค ลิกภาพ การควบคุ ม
อารมณ์ การให้บริการ ความเป็นผู้นา การนาเสนองานต่อที่สาธารณะ และทางานเป็นทีมได้

1)
2)
3)
4)
5)

ชั้นปีที่ 4
มีค วามรู้ค วามเข้าใจในศาสตร์ องค์ ค วามรู้ นวัต กรรม กลยุ ท ธ์ ต่าง ๆ ของการเป็ นผู้การประกอบการ
พร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้
นาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในชั้นปีที่ 1-2-3 มาปรับ ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ งานสามารถ
วางแผน และเข้าใจกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การหรือในชุมชนได้
สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้ทักษะความสามารถในระดับผู้บริห ารระดั บหัวหน้ างานเบื้ องต้นและก้าวไป
เป็น “ผู้บริหาร” ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ งาน ออกแบบและประเมินระบบการจัด การและพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์
ขององค์การ สร้างนวัตกรรม และเพิ่มสมรรถนะองค์การในระดับที่สูงขึ้น
มีการพัฒนาตนเองที่ดีขึ้นจากชั้ นปี ที่ 3 ด้ านการสื่อสาร การมีม นุ ษย์ สัมพั นธ์ บุ ค ลิกภาพ การควบคุ ม
อารมณ์ การให้บ ริการ ความเป็ นผู้ น า ความคิ ด สร้ างสรรค์ และนวั ต กรรม ท างานเป็ น ที ม และการ
นาเสนองานต่อที่สาธารณะแบบมืออาชีพ
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถโดยรวม สมรรถนะหลักและรายวิชาของแต่ละชั้นปี
ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทางธุรกิจ มีทักษะ
soft skill ในการอยู่ร่วมกับผู้ คนในสังคม และ
องค์การมีทัก ษะด้านการสื่อสาร และมนุ ษย์
สัมพันธ์ รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเอง และสามารถทางานเป็นที มได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยี

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2
ทักษะความสามารถในระดั บนักวิเคราะห์ เป็ น
อย่ างดี มี ความรู้ ท างวิช าชี พ คื อ การจั ดการ
ทุ น มนุ ษย์ (Human Resource Capital :
HRC) การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ (Human
Resource Management : HRM) ก า ร
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ (Human Resource
Development : HRD) สามารถวางแผนงาน
ด้านการจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์
ในองค์การได้อย่างเป็นระบบ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3
มีทักษะความสามารถในระดับนักจัดการด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การวางแผนด้าน
อัตรากาลัง นักสรรหาและคั ดเลือกพนักงาน
การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล การจัดการผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการบริห ารโครงการฝึกอบรมได้ ครบ
วงจร วางแผนการพัฒนาอาชีพให้กับ
พนักงานได้ ฯลฯ

ความสามารถโดยรวมของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
สามารถพัฒนาทักษะความสามารถขึ้น
เป็นผู้บริหารระดับหัวหน้างานเบื้องต้น
โดยสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถ
บริหารและพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ
และเพิ่มขีดความสามารถอย่างสร้างสรรค์
ให้กับองค์การได้

สมรรถนะ
สมรรถนะหลักที่ 1 ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
ทักษะด้านคน (Human skill)
สมรรถนะรองที่ 1.1 รูแ้ ละเข้าใจในแนว คิด
หลักการเป็นของการทาธุรกิจ และธรรมชาติ
ของมนุษย์
สมรรถนะรองที่ 1.2 ประยุกต์ใช้หลักการ บริหาร
จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็น ระบบ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลักที่ 5 ทักษะการทางานเป็นทีม
สมรรถนะรองที่ 5.1 เรียนรู้และให้ความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกันอย่างเข้าใจ
สมรรถนะรองที่ 5.2 ยอมรับในนโยบาย
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
สมรรถนะรองที่ 5.3 พร้อมเสมอที่จะเข้าร่ว ม
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และร่วมเป็นสมาชิก
ชุมนุม ชมรม ต่าง ๆ ในองค์การ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลักที่ 8 ทักษะด้านการบริหารและ
การมอบหมายงาน
สมรรถนะรองที่ 8.1 มีทักษะความสามารถใน
การมอบหมายงานและติดตามงาน
สมรรถนะรองที่ 8.2 มีความสามารถในการ
สื่อสารและการรายงานผลการปฏิบัติงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาและทีมงานได้อย่างมีคุณภาพ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลักที่ 11 สามารถพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มาสร้างกลยุทธ์ในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเพิ่มคุณค่า
ให้กับองค์การอย่างเป็นรูปธรรม
สมรรถนะรองที่ 11.1 มีทักษะในการคิ ด
วิเคราะห์และตัดสิน ใจ
สมรรถนะรองที่ 11.2 สามารถนาข้อมูล
ทางด้านสารสนเทศ งานวิจัยทางด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ มาประยุกต์ ใช้กับ
องค์การให้มีส มรรถนะที่สูงขึ้น
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สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะ

สมรรถนะหลักที่ 2 ทักษะการมีมนุษย์สัมพันธ์
มีความเข้าใจตนเอง และมีความสามารถในการ
ปรับตัว (Soft Skills)
ส ม ร ร ถ น ะ ร อ ง ที่ 2.1 สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจในการท างานร่วมกับสมาชิก ในองค์การ
อย่างเต็มใจ

สมรรถนะหลักที่ 6 ทักษะการวางแผน
สมรรถนะรองที่ 6.1 นาหลักการแนวคิด
เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การวางแผนด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ในการ
วางแผนด้านอัตรากาลังคน การวางแผนใน
การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการวางแผน
งบประมาณ

สมรรถนะหลักที่ 9 ทักษะการเป็นผู้นา
สมรรถนะรองที่ 9.1 มีทักษะในการบริห ารและ
พัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นพร้อมตอบ
รับนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ ระบบการทางานมี
สมรรถนะสูงขึ้น
สมรรถนะรองที่ 9.2 มีทักษะในการนาเสนอ
และสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์

สมรรถนะหลักที่ 3 มีทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ
สมรรถนะรองที่ 3.1 สามารถสื่อสารเป็น
ภาษาต่างประเทศได้
สมรรถนะหลักที่ 4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สมรรถนะรองที่ 4.1 รู้และเข้าใจหลักการ ทางาน
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต
สมรรถนะรองที่ 4.2 เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัล ได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

สมรรถนะรองที่ 6.2 ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ
สมรรถนะหลักที่ 7 ทักษะการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาการจัดการด้านอารมณ์
สมรรถนะรองที่ 7.1 ประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์แก้ไขปั ญหาที่ เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีเหตุผล
สมรรถนะรองที่ 7.2 มีความตระหนัก รู้ในวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ของตนเองและสามารถ
เข้าใจพร้อมทั้งแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

สมรรถนะหลักที่ 10 ทักษะทางด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
สมรรถนะรองที่ 10.1 สามารถวิเคราะห์และ
คิดนอกรอบได้ อย่างเป็นระบบ
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ด้าน (วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. ภาษาอังกฤษ
1. กลยุทธ์การจัดการ
เพื่อ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรมนุษย์
ทาง วิชาการ
2. การออกแบบและ
2. การจัดการทุน วิเคราะห์งาน
มนุษย์
3. เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
จัดการธุรกิจ
แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
3.การจัดการร่วม 4. ภาษาอังกฤษเพื่อ
สมัยและจริยธรรม วัตถุประสงค์เฉพาะทาง
ทางธุรกิจ
วิชาชีพ
4. การตลาดในยุค 5. ภาษีอากรและกฎหมาย
ออนไลน์
ธุรกิจ
5. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อ
งานธุรกิจดิจิทัล

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ด้าน (วิชาเอก)
(วิชาเอก)
1. กลยุทธ์การสรร 1.วิธีวจิ ัยวิทยาทาง
หาและคัดเลือก
บริหารธุรกิจ
พนักงาน
2. นวัตกรรมทางการ
2. การบริห าร
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ค่าตอบแทนและ 3. การพัฒนาภาวะผู้นา
ผลประโยชน์
และการบริหารการ
เกื้อกูล
เปลี่ยนแปลงในองค์การ
แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
3.การบริหารผล
4. การจัดการแรงงาน
การปฏิบัติงาน
สัมพันธ์
4.มนุษย์สัมพันธ์
5. การจัดการ
และทีมงานใน
ทรัพยากรมนุษย์ข้าม
องค์การ
วัฒนธรรม
5. การพัฒนาทุน
มนุษย์
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แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเฉพาะ
(วิชาเอก)
ด้าน (วิชาเอก)
1. การวิจัยและพัฒนา 1. การฝึก
ทางการจัดการ
ประสบการณ์
ทรัพยากรมนุษย์
วิชาชีพทางการ
2. ความสุขและความ
จัดการทรัพยากร
สมดุลของชีวิตในการ
มนุษย์
ทางาน

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน (วิชาเอก)
ด้าน (วิชาเอก)
1.การจัดการการ 1.การวิเคราะห์ ทาง
ดาเนินงาน
ธุรกิจ

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
3. จิตวิทยาการบริหาร
ความขัดแย้งในองค์การ
4. การพัฒนาการ
จัดการความรู้ ใน
องค์การ
5. สัมมนาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์
6. การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพ
ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนการเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏจั นทรเกษมว่า ด้ว ยการจัด การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
(1) กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การเรีย นรู้ของนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุด มศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้ งสถาบั น และนาไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผู้
ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชา กาหนดให้นักศึกษาเป็ นผู้ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยมี
การแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจ ารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอนและมี การประเมิ นข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(3) การทวนสอบในระดับ หลั กสู ต ร กาหนดให้ มี ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั นอุ ด มศึ กษาโดย
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นกั ศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาสาเร็จ การศึกษา โดยการท าการวิ จัยเพื่ อวั ดสัม ฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาผลการวิ จัยที่ได้ย้ อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และการพัฒนาหลักสูต รแบบครบวงจร รวมถึงกาหนดให้ มีการประเมินคุ ณภาพของหลั กสูต รและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล ซึ่งการวิจัยสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมิ นจากบัณฑิ ต แต่ ละรุ่นที่ จบการศึ กษา โดยกาหนดการประเมิ นใน
ประเด็นของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่ งแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ป ระกอบอาชี พ ในประเด็ นความพร้อมและความรู้ ที่ไ ด้รับจากหลั กสู ตรที่
เรียน และองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและเกี่ยวเนื่องกัน การประกอบอาชีพของบั ณฑิ ต รวมทั้ ง
เปิดโอกาสศิษย์เก่าได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
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(4) การประเมินจากผู้ทรงคุ ณวุฒิภ ายนอกที่ มาประเมินหลักสูตร หรื อการประเมินความเห็นของอาจารย์พิเศษ
ที่มีต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุ ณสมบัติอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกั บกระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้ อบังคั บ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ จั นทรเกษมว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข 2)
3.1 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี
(2) สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร รวมทั้ งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
(4) ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ต้องชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
(5) มีระยะเวลาศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์ระดับ มาตรฐานสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี
3.2 นักศึกษามีสิทธิร์ ับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
(1) เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในหลักสูตร
(2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 2.00
(3) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่า ของระยะการศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
3.3 นักศึกษามีสิทธิแ์ สดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(1) เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรีย นตามหลักสูตร
(2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใ นข้อ 3.2 ข้อ 1 และ 3.2 ข้อ 2 ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จ การศึกษาต่อส่วนทะเบีย นและประเมินผล ภายในมหาวิทยาลัย กาหนด มิ ฉะนั้ นอาจไม่ไ ด้
รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนใน
หลักสูตรที่สอน
1.2 สนั บ สนุนและส่งเสริม ให้อาจารย์ใหม่ไ ด้ รับ การเพิ่ มพู นความรู้ สร้างเสริ ม ประสบการณ์เพื่ อส่ งเสริ ม การสอน
และการวิจั ยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชี พ
ในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สนับ สนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ รับการเพิ่ มพู นความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่ อส่งเสริ มการสอน
และการวิจั ย อย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับ สนุ นด้ านการศึ กษาต่ อ การฝึ กอบรม การดู งานทางวิชาการและวิ ชาชี พใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) ส่งแสริมและสนับ สนุนให้อาจารย์เพิ่มพู นทักษะเกี่ย วกับหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน และการวั ด
และประเมิ นผล เช่น เทคนิค การสอนแบบใหม่ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการสอน การผลิ ตสื่ อการสอน และ
ภาษาต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับ สนุนให้ อาจารย์บูรณาการองค์ ค วามรู้สู่ชุม ชน ด้ ว ยการวิจั ย บริ การวิชาการ และการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพื่อพัฒนางานด้านธุรกิจแก่ชุมชน
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ ทาวิจัย สร้ างองค์ค วามรู้ใ หม่ ในสาขาวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาการเรีย น
การสอน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีตาแหน่งทางวิชาการ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ผลิ ตผลงานทางวิ ชาการในรูป แบบต่าง ๆ และการนาเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ อาจารย์ต ามประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์ ม าตรฐาน หลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) มีอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลักสู ต รท าหน้ าที่ ในการบริห ารหลั กสู ต รและการเรี ย นการสอน ตั้ งแต่ การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
(2) มีอาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสู ต รไม่ น้อยกว่ า 5 คน ตลอดเวลาที่ จั ด การศึ กษา โดยจะเป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้
(3) อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูต รต้ องมีคุ ณวุ ฒิตรงหรือสัม พันธ์กับ สาขาวิชาที่ เปิ ดสอน ขั้ นต่ าปริญ ญาโท
หรือเทีย บเท่ า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิชาการที่ได้ รับ การเผยแพร่
ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้ บุค คลดารงต าแหน่ งทางวิ ชาการอย่ างน้อย 1 รายการใ นรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิระดับ ปริญ ญาโทหรือเที ยบเท่ า หรือมีต าแหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ ากว่ าผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 การปรับปรุงหลักสูต รตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้ องไม่ เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสู ตรหรื ออย่าง
น้อยทุก ๆ 5 ปี
2. บัณฑิต
จัด ให้มีการผลิต บัณฑิต หรือการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ผู้เรี ย นมี ค วามรู้ ในวิ ชาการและวิชาชี พ มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุ ดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 คือ เป็ นผู้ มีค วามรู้ มี คุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ เพื่อการดารงชี วิตในสั งคมได้ อย่างมีค วามสุ ข
ทั้งร่างกายและจิตใจมีความสานึกและความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก ดังนี้
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บ อุด มศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ซึ่งครอบคลุ มผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ด้านความรู้ ด้ านทั กษะทางปัญ ญา ด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ด้ านทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
มีการสารวจภาวการณ์มีงานทาของบั ณฑิ ต ที่สาเร็จ การศึกษาตามหลักสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรีภ าคปกติ
ภาคพิ เศษ ที่ไ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึ กษา เมื่อเทียบกับ บัณฑิ ตที่สาเร็ จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. นักศึกษา
3.1 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
3.1.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะวิทยาการจัด การด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาทางวิ ชาการ และการใช้ชีวิต ให้แก่ นักศึกษาทุ ก
คน โดยอาจารย์ใ นคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจะกาหนดชั่วโมงว่ าง (Office Hours) และช่องทางในการให้คาปรึกษาเพื่อให้
นักศึ กษาสามารถเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษาที่ ทาหน้าที่ เป็นที่ป รึกษาทางด้านวิชาการและนั ก
กิจการนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมด้วย
3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั กศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ชาใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือดาเนินการตาม
คู่มื อเรื่องร้ องทุกข์/ ร้องเรียน มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ จันทรเกษม พ.ศ.2559 โดยสามารถยื่นเรื่ องร้องทุ กข์/ ร้องเรี ย น ณ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พุท ธศักราช 2546 และระเบีย บสานั กนายกรัฐ มนตรีว่ าด้ ว ยการจั ดการเรื่ องราวร้องทุ กข์
พ.ศ. 2552
3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรฯ ได้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิต และการประชุม ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะวิทยาการจัดการทุกปี และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ
3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑ์ที่ใช้ในการคัด เลือกนักศึกษามี ค วามโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้ องกั บ คุณสมบั ติ ของนักศึ กษาที่
กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมู ล หรือวิธี การคัดเลื อกนักศึกษาให้ได้ นักศึกษาที่มีความพร้อมทาง
ปัญ ญา สุ ขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จ ะเรี ย น และมี เวลาเรี ย นเพี ย งพอ เพื่ อให้ สามารถสาเร็จ การศึ กษาได้ ต าม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
(2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดาเนินการ
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(3) มีการประเมินกระบวนการ
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
(2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินการ
(3) มีการประเมินกระบวนการ
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
(5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) การคงอยู่ของนักศึกษา
(2) การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
(3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารคณาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใ หม่จะต้องมีวุ ฒิ
การศึ กษาระดับ ปริญ ญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรื อสาขาวิ ชาที่ เกี่ ย วข้อง และต้ องมี ค ะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอั งกฤษได้ต ามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา เรื่ อง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลักสู ต รและผู้ สอนมี การประชุ ม ร่ ว มกันเพื่ อ วางแผนจั ด การเรีย นการสอน
ประเมินผล และให้ค วามเห็นชอบการประเมินผลทุ กรายวิ ชา เก็ บรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรี ยมไว้ สาหรั บการปรับ ปรุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุ ณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
(1) คณะวิทยาการจัดการ กาหนดสัดส่ว นอาจารย์ ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็ นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา สกอ. โดยที่อาจารย์พิเศษต้ องมี ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อย
ละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิด ชอบรายวิชานั้น
(2) อาจารย์พิเศษต้องเป็นผู้มีป ระสบการณ์ ต รงหรื อมี วุฒิการศึกษาขั้นต่ าระดั บ ปริ ญ ญาโท หากมี วุ ฒิ
การศึ กษาต่ ากว่าปริญ ญาโทต้องมีป ระสบการณ์ การท างานที่ เกี่ ย วข้องกั บ สาขาวิชาที่ สอนไม่ น้อยกว่ า 6 ปี และให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
(3) วิท ยากรผู้ท รงคุณ วุฒิจ ะต้องมี ป ระสบการณ์ การท างานในองค์ กร หรือในสายงานที่ เกี่ ย วข้องกั บ
รายวิ ชาที่ เชิญมาบรรยาย โดยหลักสูตรฯ ได้กาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคั บจะต้ องมี การเชิญวิ ทยากรมา
บรรยาย
การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
4.1.4 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(2) มีการนาระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
(3) ประเมินกระบวนการการดาเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์
(4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.1.5 คุณภาพอาจารย์
(1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 20 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(2) อาจารย์ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่ว งน้ าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ช อบหลั กสู ต ร
ร้อยละ 20 ขึ้นไป
4.1.6 ผลที่เกิดกับอาจารย์
มีการรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนี้
(1) การคงอยู่ของอาจารย์
(2) ความพึงพอใจของอาจารย์
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูต รมีการบริห ารหลักสูต รตามโครงสร้ างคณะ โดยรองคณบดี ฝ่ายวิ ชาการ ประธานหลั กสู ต ร และ
หั ว หน้ าแขนง ท าหน้ าที่จั ด การเรียนการสอนและบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต รให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลั กสูตรตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี ต ามกรอบ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
5.1.2 มีการบริห ารหลักสูต รตามโครงสร้างคณะวิ ท ยาการจั ด การ คื อ คณบดี รองคณบดี ฝ่ายวิ ชาการ
คณะกรรมการประจ าหลักสูต ร ท าหน้าที่บ ริหารจั ดการหลักสูต รให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานและวัต ถุป ระสงค์ ของ
หลักสู ตร นอกจากนี้ยังมีบุค ลากรสายสนับสนุ น ท าหน้าที่ประสานงานอานวยความสะดวกในการจัด การเรี ยนการสอน
และการบริหารทรัพยากรของคณะฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
5.1.3 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
(1) ร่วมกันกาหนดปรัชญาและวั ตถุประสงค์ของหลักสูต รให้ สอดคล้ องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
(2) กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตและพัฒนานักศึกษาให้ มีคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ต ที่
ต้องการ
(3) ดาเนินการพัฒนาและปรั บปรุงหลั กสู ตรให้ สอดคล้องกั บสภาพสั งคมและมาตรฐานทางวิ ชาการ
และวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
(4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพี ยงพอกับจ านวนนั กศึกษา ทาการประเมิ น
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(6) รับผิดชอบในการกาหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์นิเทศ เตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ
(7) จัด ท าโครงการเพื่อขออนุ มั ติ งบประมาณ ในการสร้ างปรับ ปรุงห้ องปฏิ บั ติ การ วั สดุ อุ ป กรณ์
ครุภัณฑ์และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน
(1) ประชุมและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับแขนงวิชาในหลักสูตร
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(2) หลักสูต รมอบหมายผู้สอนเตรี ย มความพร้ อมในเรื่ องอุ ป กรณ์ การเรีย นการสอน สื่ อการสอน
เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้ งการติ ดตามผลการเรี ย นการสอนและการจั ด ท า
รายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
(1) หลักสูต รจัดท าระบบสังเกตการณ์ จั ดการเรีย นการสอน เพื่อให้ท ราบปั ญ หา อุ ป สรรค และขีด
ความสามารถของผู้สอน
(2) หลักสูต รสนับ สนุนให้ผู้สอนจัด กระบวนการเรี ยนรู้ที่ เน้ นความใฝ่ รู้ของผู้ เรี ยน และใช้ สื่อประสม
อย่างหลากหลาย
(3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตร/มหาวิทยาลัยจั ดทาระบบการประเมิ นผลผู้สอน โดยผู้เรีย น
ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา
(4) เมื่ อสิ้ นสุ ด ภาคการศึ กษา หลั ก สู ต รติ ด ตามผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการสอนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(5) เมื่อสิ้นสุด การเรียนการสอนในแต่ ละปี หลั กสู ต รจั ดท าร่ างรายงานผลการด าเนินงานหลั กสู ต ร
ประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ของนักศึ กษา
เสนอต่อคณบดี
(6) คณะกรรมการประจาหลักสูต รจัดประชุมอาจารย์ป ระจาหลั กสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
หลักสู ตรประจาปีและใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุ งกลยุทธ์การสอน ทั กษะของอาจารย์ผู้สอน และสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทามาตรฐานการบริหารหลักสูตรให้บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
5.3.5 มีการประเมิน คุณภาพหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลั กสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติต ามหลักเกณฑ์ของ สกอ. เพื่ อให้ มี
การปรับ ปรุงหลักสูต รอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนาความคิ ด เห็ นของผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสี ย ของหลั กสู ต ร
ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจ จุบัน และผู้ใ ช้บัณฑิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ มีผลกระทบต่อลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดาเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักคิด ในการออกแบบหลั กสู ต ร ข้อมู ลที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒนาหลั กสู ต รและวัต ถุป ระสงค์ ของ
หลักสูตร
(2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการ
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดาเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(1) กาหนดผู้สอน
(2) การกากับติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 – 4
(3) กากับกระบวนการเรียนการสอน
(4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
(5) บูรณาการพันธกิจต่าง ๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรีย นการสอน
5.2) นาระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
5.3) ประเมินกระบวนการ
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.5) ดาเนินการตามวงจร PDCA
5.4.3 การประเมินผู้เรียน
ดาเนินการประเมินผู้เรียน ดังนี้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา
(3) ก ากั บ การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนและป ระเมิ น หลั ก สู ต ร (มค อ.5 มค อ.6
และ มคอ.7) โดยดาเนินการ ดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน
3.2) มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนินงาน
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3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรีย น
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิ ท ยาลั ย จัด สรรงบประมาณประจ าปี ทั้ ง งบป ระมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ เพื่ อ จั ด ซื้ อ ต ารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูป กรณ์ และวัสดุครุ ภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ เพื่อสนั บสนุ นการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะวิทยาการจัด การมีค วามพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลั ย
โดยมีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้ านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูล ทาง
วิชาการ และในระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทางที่ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ คณะฯ ยั งมีอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
(1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การสอน การปฏิบัติการและการท าวิจั ย ใช้อาคารสถานที่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏจั นทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9 และ อาคาร 9/1 ในการเรียนการสอน โดยมี รายละเอี ยดห้ องปฏิ บัติ การและอุ ปกรณ์
การสอน ดังนี้
1.1) ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้
(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 200 เครื่อง 4 ห้อง
(2) ห้องเรียน
ขนาด 100 คน 1 ห้อง
ขนาด 60 คน 4 ห้อง
ขนาด 40 คน 1 ห้อง
ขนาด 30 คน 1 ห้อง
(3) ห้องประชุมสัมมนา
ขนาด 140 คน 1 ห้อง
ขนาด 100 คน 2 ห้อง
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1.2) อุปกรณ์การศึกษา
(1) เครื่องฉายข้ามศรีษะ
จานวน 7 ชุด
(2) ชุดเครื่องขยายเสียง
จานวน 7 ชุด
(3) LCD Projector
จานวน 19 ชุด
(4) Notebook
จานวน 17 ตัว
1.3) ห้องคลินิควิจัย มีคอมพิวเตอร์
จานวน 10 เครื่อง
1.4) ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (E-Learning) ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ ใช้ เ อกสาร
ประกอบการศึกษาในห้องสมุด คณะวิท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ จั นทรเกษมซึ่ งให้ บ ริ การหนั งสื อ ต ารา
วารสาร วิท ยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และโสตทัศ นวั สดุท างด้านการตลาด และด้ านอื่ น ๆ ทุ กสาขาที่ม หาวิ ทยาลัย เปิ ด
สอนจานวนทั้งสิ้น 3,165 เล่ม ประกอบด้วย
- หนังสือภาษาไทย
จานวน 1,228 เล่ม
- หนังสือภาษาอังกฤษ
จานวน 128 เล่ม
- วารสารภาษาไทย
จานวน 78 เล่ม
- สื่อ CD,DVD
จานวน 197 เรื่อง
- งานวิจัย
จานวน 103 เรื่อง
- สารคดี
จานวน 81 เรื่อง
- เรื่องสั้น
จานวน 96 เล่ม
ซึ่งจาแนกเป็นหนังสือของแต่ละสาขาวิชา ได้ดังนี้
- สาขาวิชาการเงินการธนาคารและสาขาวิชาการบัญชี
จานวน 248 เล่ม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
จานวน 162 เล่ม
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จานวน 94 เล่ม
- สาขาวิชาการตลาด
จานวน 129 เล่ม
- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
จานวน 256 เล่ม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน 195 เล่ม
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จานวน 17 เล่ม
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จานวน 113 เล่ม
** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และ แขนงวิชา
1.5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับ สนุ นดู แลอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์ แวร์ที่ ใช้ ป ระกอบการสอนที่
พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
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(2) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิท ยาบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิท ยาลัย มี แหล่งความรู้ที่ สนับ สนุ นวิ ชาการ
ทางด้านบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้อง ณ สานั กวิท ย
บริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ งมี หนั งสื อทางด้ านบริ ห ารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ การบั ญ ชี นิ เทศศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ มากกว่า 22,268 เล่ม มีว ารสารวิ ชาการกว่ า 85 รายการและวารสารที่ เกี่ ย วข้องกั บ บริ ห ารธุ รกิ จ
เศรษฐศาสตร์ การบัญ ชี นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ อีกไม่น้อยกว่า 29 รายการ และมี ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่
อยู่ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 23 ฐานข้อมูล
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประสานงานกับ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้ อ
หนั งสื อ และต าราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้ นคว้า และใช้ป ระกอบการเรี ยนการสอนในการ
ประสานการจัด ซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ ละรายวิ ชาจะมี ส่ว นร่ วมในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสือ ตลอดจนสื่ อ
อื่น ๆ ที่ จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิ ญ มาสอนบางรายวิ ชาและบางหั ว ข้อก็มี ส่ว นในการเสนอแนะรายชื่ อ
หนังสือสาหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย
นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัด หาอุปกรณ์ที่จาเป็นอื่น ๆ เพื่อใช้ใ นการจัด การเรียนการสอนของอาจารย์ เช่ น
ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ สอดคล้องกั บ
สาขาวิ ชาที่ เปิดสอน สื่อการเรียนการสอนส่วนบุ ค คล วั สดุค รุ ภั ณฑ์ ที่ จ าเป็นต่ อห้ องปฏิ บั ติ การ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์
ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1:1 เป็นต้น
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบั ติ การเรี ยนรู้ด้ วยตนเอง (E-Learning) ซึ่ งจะประสานงานการจัด ซื้ อ
จั ด หาหนั งสื อ ต ารา และท าหน้าที่ ป ระเมิน ความพอเพี ย งของหนั งสื อ ต ารา นอกจากนี้ มี เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ ใช้ประกอบการสอนที่ พร้อมใช้
ปฏิบัติ งานของอาจารย์ รวมถึงท าหน้าที่ในการประเมิ นความเพี ยงพอและความต้องการของอาจารย์ที่ มีต่อวัสดุ ที่ใช้ใ น
ห้องปฏิบัติการด้วย
5.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
6.2.1 ดาเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.2 มีจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพีย งพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้ เรีย น ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้ เรีย น
2) นาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดาเนิ นการ
3) ประเมินกระบวนการประเมิ นผู้เรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรู้โดยดาเนินการตามวงจร PDCA
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาหนดดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังนี้
ปี
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจ าหลักสูต รอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ว มใน
การประชุ ม เพื่อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกั บ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 . มี รายละเอี ยด ของรายวิ ช า แ ละรายละ เอี ยด ขอ ง
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ างน้ อยก่ อนการเปิด สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุ ก
รายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนิ นการของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ นการของหลั กสู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2564

2565

ปี
2566

ปี
2567

ปี
2568

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

93
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปี
2564

ปี
2565

7. มี การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การ
X
สอน หรื อ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รับ การป ฐมนิ เท ศห รื อ X
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ประจาหลักสูต รทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ X
X
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุ คลากรสนับ สนุ นการเรียนการสอน (ถ้ ามี ) ได้ รับ X
X
การพั ฒนาวิ ชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 50
ต่อปี
11.ระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บั ณฑิ ตใหม่ที่ มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล
CERT (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้ นปีสุดท้ ายที่
เข้าสอบ
14. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรื อ
เทีย บเท่ า หรื อตามที่ม หาวิท ยาลัยกาหนด ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ
50
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1–5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
7
8
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

10
12
1-5 1-5
8
11

14
1-5
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ละมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนิน การบรรลุ เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุม ร่ว มกันของอาจารย์ใ นหลั กสู ตร/แขนงวิ ชาเพื่ อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น และขอค าแนะนา
หรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงานในด้านกลยุทธ์การสอน
(2) การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินอาจารย์ม าวิเคราะห์ เพื่ อ
หาจุดอ่อนและจุดแข็งและนาไปปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอน
(3) การประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษาในประเด็ น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
(4) การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติ กรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ เพื่ อ
เป็นการบ่งชี้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้เรี ยน และนาผลการวัด ประเมินผลของผู้เรียนมาเป็นข้อมูลให้
อาจารย์ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป
(5) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมิ นภาพรวมของการจัด การเรี ยนการสอนในแต่ ละรายวิ ชาหรื อกลุ่ ม
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมิ น การสอนโดยนั กศึ ก ษา ในประเด็ น วิ ธี ก ารสอน ความตรงต่ อ เวลา การชี้ แ จง เป้ าหมาย
วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิ ชา และการใช้ สื่อการสอนของทุกรายวิชาในช่ วงปลาย
ภาคการศึกษา
(2) ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิ จกรรม
และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูต ร โดยนักศึกษาปัจ จุ บั นและอาจารย์ ผู้สอน เพื่ อนาข้อมูลมาทบทวนและปรั บ ปรุงการ
จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน หรือเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อนไม่ทันสมัย
2.2 การประเมินหลักสูต รโดยศิษย์เก่า เพื่ อติ ด ตามผลการนาความรู้ และประสบการณ์ ที่ ได้ รับจากการศึ กษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการทางาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

95
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใ ช้บัณฑิ ต เพื่ อสารวจความพึ งพอใจและความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะจากผู้ ใ ช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษาประจ าปี ต ามดั ชนี บ่ งชี้ ผลการด าเนิ นงานที่ ระบุ ใน หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้ วยผู้ท รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ไ ด้รับการแต่ งตั้ ง
จากมหาวิทยาลัย จากนั้นนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การรวบรวมข้อมูลทาให้ทราบปัญ หาของการบริหารหลั กสูตรทั้งในภาพรวมและรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของ
รายวิชาก็จ ะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นทันที ซึ่งถือเป็นการปรั บปรุงย่ อยที่สามารถดาเนิ นการได้ต ลอดเวลาที่ พบ
ปัญ หา เช่ น แผนการสอน กิจ กรรมเสริม หลักสู ตร เป็ นต้ น การปรับ ปรุงหลั กสู ตร ตามเกณฑ์ มาตรฐานของ สกอ. จะ
ดาเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

97

เอกสารหมายเลข 1

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เหตุผล

1. นางสาวนภสรณ์ เจริญโพธิ์

1. นางสาวนภสรณ์ เจริญโพธิ์

คงเดิม

2. ผศ.อรุณรัตน์

คล้ายพงษ์

2. ผศ.อรุณรัตน์

คล้ายพงษ์

คงเดิม

3. นางสาวกุลวีณ์

วุฒิกร

3. นางสาวกุลวีณ์

วุฒิกร

คงเดิม

4. รศ.มุกดา

ศรียงค์

เพิ่มเติมตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญาตรี พ.ศ. 2558
เพิ่มเติมตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริ ญาตรี พ.ศ. 2558

5. ผศ.ธีระโชติ สัตตาคม
จานวนหน่วยกิต รวม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาพลานามัย

129 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต รวม
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
กลุ่มภาษา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

120 หน่วยกิต

ปรับลดหน่วยกิต 9หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ไม่ปรับ
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
ปรับตามนโยบายมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชาบูรณาการ
6 หน่วยกิต

กลุ่มภาษาที่สาม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103 หลักการบัญชี
ACCT3201 การบัญชีเพื่อ
การจัดการ

3 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1104 การบัญชีสาหรับ
ธุรกิจ

ECON1105 หลัก
เศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

ECON1109 เศรษฐศาสตร์เพื่อ
การจัดการธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINI1101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

FINB2201 การภาษีอากร
ธุรกิจ
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
HRDM1101 การจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด
MNGT1102 หลักการ
จัดการและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ
MNGT3110 การจัดการการ
ดาเนินงาน

3(3-0-6)

FINI2201 ภาษีอากรและ
กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

HRDM1101 การจัดการทุน
มนุษย์
MKRT1101 หลักการตลาด
BMGT1102 การจัดการร่วมสมัย
และจริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

84 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)

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

เหตุผล
รายวิชาใหม่เพื่อให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เพิ่มจุดเน้นด้านภาษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
ปรับลดหน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ปรับลดเหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อวิชา และเนื้อหารายวิชาใหม่
เพื่อให้กระชับขึ้นและสามารถ
นาไปใช้งานได้จริง
เปลี่ยนรหัสวิขา ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชาใหม่ เพื่อให้
กระชับขึ้นและสามารถนาไปใช้งาน
ได้จริง
เปลี่ยนรหัสวิชาให้ตรงกับชื่อหมู่วิชา
ของสาขาวิชา และเปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
ยุบรวมรายวิชาและเปลี่ยนเนือ้ หา
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนชื่อวิชาและเปลี่ยนเนื้อหา
รายวิชาใหม่
คงเดิม
เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชาและปรับเนื้อหา
รายวิชาใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหาในการ
เป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
ตัดออกจากวิชาแกน เปลี่ยนเป็น
วิชาเลือกในสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
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HRDM21 02 น โยบ า ยแ ล ะ
3(3-0-6)
แผนการจั ด การท รั พ ยาก ร
มนุษย์
HRDM2105 การออกแบบ
3(3-0-6)
และวิเคราะห์งาน
HRDM2103 กลยุทธ์การสรร
3(3-0-6)
หาและคัดเลือกพนักงาน
HRDM2104 การพัฒนา
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM3101 การจัดการ
3(3-0-6)
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล
HRDM3102 การจัดการ
3(3-0-6)
ผลงาน
HRDM3103 การจัดการ
3(3-0-6)
แรงงานสัมพันธ์
HRDM3204 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
และการบริหารความขัดแย้ง
HRDM3205 การพัฒนาภาวะ
3(3-0-6)
ผู้นาในองค์การ

HRDM4103 เครื่องมือ
สมัยใหม่เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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HRDM2105 การออกแบบและ
วิเคราะห์งาน
HRDM2103 กลยุทธ์การสรรหา
และคัดเลือกพนักงาน
HRDM2104 การพัฒนาทุนมนุษย์

3(3-0-6)

HRDM3101 การบริหาร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกื้อกูล
HRDM3102 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
HRDM3103 การจัดการแรงงาน
สัมพันธ์
HRDM3204 จิตวิทยาการบริหาร
ความขัดแย้งในองค์การ
HRDM3205 การพัฒนาภาวะผู้นา
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ
HRDM3206 ความสุขและความ
สมดุลในชีวิตการทางาน
HRDM4103 นวัตกรรมเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

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

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

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

น า ร า ย วิ ช า ไ ป ร ว ม กั บ วิ ช า
HRDM4202 กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด ก าร
ทรัพยากรมนุษย์
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
ใหม่
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ไม่ปรับ
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
เป็นวิชาใหม่ทั้งชื่อและคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
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HRDM4202 กลยุทธ์การ
3(3-0-6)
จัดการทรัพยากรมนุษย์
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
HRDM4202 กลยุทธ์การจัดการ
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์

HRDM4901 สัมมนาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
HRDM4902 การวิจัยทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกแขนง
วิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
HRDM3203 การสร้างมนุษย์
สัมพันธ์และทีมงานในองค์การ
HRDM4203 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้าม
วัฒนธรรม
HRDM4206 ภูมิปัญญาไทย
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HRDM4901 สัมมนาทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
HRDM4902 การวิจัยและ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.3. วิชาเอกเลือกสาขาวิชาการ
จัดการทรั พยากรมนุษย์

2(0-4-2)
3(0-6-3)
9 หน่วยกิต

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

3(3-0-6)

2(0-4-2)
3(0-6-3)
6 หน่วยกิต

เหตุผล
ปรับจากวิชาเลือก เป็นวิชาเอก
บังคับแทน และรับเปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ไม่ปรับ
เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับลดหน่วยกิต 3 หน่วยกิต

HRDM3203 มนุษย์สัมพันธ์และ
ทีมงานในองค์การ
HRDM4203 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ข้ามวัฒนธรรม

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

เปลี่ยนชื่อและปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
ปรับคาอธิบายรายวิชา

HRDM4206 ภูมิปัญญาไทยกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM3207 การพัฒนาการจัดการ
ความรู้ในองค์การ
HRDM3208 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

ไม่ปรับ

3(3-0-6)

เป็นวิชาใหม่ทั้งชื่อและคาอธิบาย
รายวิชา
เป็นวิชาใหม่ทั้งชื่อและคาอธิบาย
รายวิชา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ความหมายรหัสประจารายวิชา
1. ระบบรหัสวิชา
กาหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนาหมู่วิชา หรืออักษรย่ อ และ
ตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.2 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชา ประกอบดัวย
3.1 อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา
3.2 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
3.3 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้ อหาวิชา/แขนงวิชา
3.4 ตัวเลขที่ 3, 4 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังวิชา
4. หมวดวิชาและหมู่วิชาของอักษร
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาที่สาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

GEIG
GELT
GEHP
GEHS
GESO
GESC
GETL
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4.2 หมวดวิชาบริหารธุรกิจ จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. บูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ
(BUSS-3--)
2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(BUSS-8--)
3. การวิจัย สัมมนา
(BUSS-9--)
หมู่รายวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสวิขา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
HRDM3901 BUSS3901
HRDM4801 BUSS4801
HRDM4802 BUSS4802
HRDM4803 BUSS4803
HRDM4804 BUSS4804

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิธีวิจัยวิทยาทางบริหารธุรกิจ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
2(90)
5
1-2
6(540)

4.3 หมู่วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
กลุ่มที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
การจัดการทุนมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาองค์กร
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการ ปัญหาพิเศษ สัมมนา และการวิจัย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัส
(HRDM-1--)
(HRDM-2--)
(HRDM-3--)
(HRDM-4--)
(HRDM-8--)
(HRDM-9--)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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หมูว่ ิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รหัสวิขา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
HRDM1101 HRDM1101
HRDM2105 HRDM2105
HRDM2103 HRDM2103
HRDM2104 HRDM2104
HRDM3101 HRDM3101
HRDM3102 HRDM3102
HRDM3103 HRDM3103
HRDM3203 HRDM3203
HRDM3204 HRDM3204
HRDM3205 HRDM3205
HRDM3206
HRDM4103 HRDM4103
HRDM4202 HRDM4202
HRDM4203 HRDM4203
HRDM4206 HRDM4206
HRDM4901 HRDM4901
HRDM4902 HRDM4902
BUSS4801 HRDM4801

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การจัดการทุนมนุษย์
การออกแบบและการวิเคราะห์งาน
การสรรหาและคัดเลือกพนั กงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การจัดการแรงงานสัมพันธ์
มนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์การ
จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
การพัฒนาภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
ความสุขและความสมดุลในชีวิตการทางาน
นวัตกรรมเพื่ อการจัดการทรั พยากรมนุษย์
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
การวิจัยและพัฒนาสาหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากร
มนุษย์
BUSS4802 HRDM4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรั พยากรมนุษย์
BUSS4803 HRDM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BUSS4804 HRDM4804 สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
2(90)
5(350)
2(90)
6(540)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาจารย์
นภสรณ์ เจริญโพธิ์
6 ธันวาคม 2508
อายุ 54 ปี
3600600106xxx
392 หมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร ซอย 61/10 ถนนรามอิ นทรา แขวงท่าแร้ ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10230

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
Human Resource Development
ปรัชญาดุษฎีบัณทิต
(International Programs)
ปริญญาโท
การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม
พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
โภชนวิทยา
วิทยาศาสตรบัณทิต
** ขอให้ระบุชื่อหลักสูตรเต็ม**

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สาเร็จ
2556

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2542

มหาวิทยาลัยมหิดล

2532

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
การแปรรูปองค์กรรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ORGANIZATION CHANGE A STUDY OF KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อ ผู้เขียนบทความ ทุกท่านที่
ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิ จัย
3.1 ตารา/หนังสือ
3.2 บทความทางวิชาการ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร. ชื่อเอกสารการประชุม.
ปีที่ (ฉบับที่). จานวนหน้า, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
นภสร เจริญโพธิ์. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ : การให้ บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุ ดเดี ยวเบ็ด เสร็ จใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย. (ISSN 0859-2330). 14 หน้า, 230-243.
นภสร เจริญ โพธิ์ . (2560). ชาวนา 4.5 กรณีศึ กษาบริบ ทวิถี ชาวนาชนบทอีสานช่ วงปี 2555-2559. กรุงเทพฯ :
วารสารสมาคมการจัด การงานบุ ค คลแห่ งประเทศไทย . (THAILAND HR JOURNAL 2017,VOLUME
09). 15 หน้า, 163-177.
3.3 เล่มวิจัย
นภสร เจริญโพธิ์. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ : การให้ บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุ ดเดี ยวเบ็ด เสร็ จใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเทศไทย. 81 หน้า, 1-81.
นภสร เจริญโพธิ์. (2560). ชาวนา 4.5 กรณีศึกษาบริบทวิถีชาวนาชนบทอีสานช่วงปี 2555-2559. 122 หน้า,
1-122.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

2

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)

นางสาวนภสรณ์ นภสร เจริญโพธิ์. (2560). การ
เจริญโพธิ์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การ
ให้บริการแรงงานต่างด้าวแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเทศไทย. (ISSN 0859-2330).
14 หน้า, 230-243.
นางสาวนภสรณ์ นภสร เจริญโพธิ์. (2560). ชาวนา
เจริญโพธิ์
4.5 กรณีศึกษาบริบทวิถีชาวนา
ชนบทอีสานช่วงปี 2555-2559.
กรุงเทพฯ : วารสารสมาคมการ
จัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.
(THAILAND HR JOURNAL
2017,VOLUME 09). 15 หน้า,
163-177.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการ

13

2560

มกราคม
เมษายน
2560

13

2560

กันยายน
ธันวาคม
2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
ประธานสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
2
รองประธานสภาคณาจารย์
3
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
4
อาจารย์ประจาหลักสูตร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
5
ผู้จัดการส่วนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร
6
ผู้จัดการส่วนการสรรหาและว่าจ้าง

สถานที่
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารศรีนคร จากัด (มหาชน)

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ENG3701
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ENG3702
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ
HRDM1101 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
HRDM4301 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
HRDM4202 กลยุทธ์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRDM4902 การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา (ปี)
2563 - ปัจจุบัน
2554 – 2555
2551 – 2554
2546 – 2550
2539 – 2545
2536 – 2539

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

132

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ

นางสาวอรุณรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด

7 กุมภาพันธ์ 2517 อายุ 46 ปี

เลขประจาตัวประชาชน

3100500501 xxx

ที่อยู่ปัจจุบัน

72/48 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

คล้ายพงษ์

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

-

-

-

ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2540

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

2538

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาพระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
................................................................... -........................................................................................
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อ ผู้เขียนบทความ ทุกท่านที่
ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ
อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์. (2563). การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม. 510 หน้า.
3.2 บทความทางวิชาการ
………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………
3.3 เล่มวิจัย.
………………………………………………………………-……………………………………………………………………………………
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

1

ผศ.อรุณรัตน์
คล้ายพงษ์

อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์. (2563).

เกณฑ์มาตรฐาน
(เลือกหมายเลขข้อ
จากเอกสารแนบท้าย
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
8

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

2563

มี.ค.

การจัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม, 510 หน้า.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
1

ตาแหน่ง
ข้าราชการ

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2541-ปัจจุบัน

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HRDM1101

การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

HRDM2102

การออกแบบและวิเคราะห์งาน

3(3-0-6)

HRDM3203

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์กร

3(3-0-6)

HRDM3205

ภาวะผู้นาและการพัฒนาบุคลิกภาพ

3(3-0-6)

HRDM4202

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

HRDM4206

ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

HRDM4901

สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2(0-4-2)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาจารย์
กุลวีณ์ วุฒิกร
14 สิงหาคม 2517
อายุ 46 ปี
3102000573 xxx
58 หมูท่ ี่ 4 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษา/หลักสูตร
สาขาวิชา
การพัฒนาองค์กรและการ
ปริญญาเอก
จัดการสมรรถนะของมนุษย์
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
ปริญญาโท
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
วิทยาการจัดการ
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลั ยบูรพา

ปีที่สาเร็จ
2559

มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์

2552

มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547

มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

2540

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
2.2.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับต้นต่อการบริหารงานสวัสดิการ สังคม กรณีศึกษา: สานักส่งเสริม
สวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (2546), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2.2.2 การติดตามผลการปฏิบัติงานของคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร (2552), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
2.3.1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุ. (2559), มหาวิทยาลัยบูรพา.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อ ผู้เขียนบทความ ทุกท่านที่
ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อตำรำ/หนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.(พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป).
สถานที่พิมพ์ :สานักพิมพ์. จานวนหน้า.)
3.2 บทความทางวิชาการ
กุ ล วี ณ์ วุ ฒิ ก ร (2020). รูป แบ บการพั ฒ นาสมรรถนะของแรงงานผู้ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไห วในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับ ความต้องการของสถานประกอบการ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทั กษิ ณ
Vol.33 No.1. January-April 2020. 19 หน้า, 31-41.
3.3 เล่มวิจัย
3.3.1 กุลวีณ์ วุฒิกร. (2554). คุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 154 หน้า, 1-154.
3.3.2 กุลวีณ์ วุฒิกร. (2555). คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัด
ชัยนาท. 180 หน้า, 1-180.
3.3.3 กุลวีณ์ วุฒิกร. (2562). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของแรงงานผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ. 223 หน้า, 1-223.
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)

1

ดร.กุลวีณ์
วุฒิกร

กุลวีณ์ วุฒิกร. (2563). รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของแรงงานผู้ พิการ
ทางการเคลื่อนไหวในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่ อรองรับรอง
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ. วารสารปาริชาต,
มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.33 No.1.
January-April 2020. 19 หน้า,
31-41.

13

2563

เดือนที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

เม.ย.

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
1
2
3

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาตามสัญญา
อาจารย์ประจาตามสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2550
ปี 2551 – 2553
ปี 2553 – ปัจจุบัน

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
HRDM 1102
HRDM 4103

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
(3-0-6)
(3-0-6)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

138

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ

รองศาตราจารย์ ระดับ 9

ชื่อ

นางสาวมุกดา ศรียงค์

วัน เดือน ปี เกิด

20 มกราคม 2491

เลขประจาตัวประชาชน

3110101014 xxx

ที่อยู่ปัจจุบัน

614 ม. 6 ต.สาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

อายุ 72 ปี

2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

-

-

-

-

ปริญญาโท

Social Psychology

The University of Sydney ,
Australia

1976

จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515

ปริญญาตรี

จิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2513

ศิลปศาสตรบัณฑิต

(เกียรตินิยมดี)

Master of Arts (Honours)
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
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2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
2.2.1 ความเกรงใจของเด็กไทยและเด็กจีน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.2 DWELLING TYPE AND CHILDREN’S SOCIAL INTERACTIONS : University of Sydney
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อ ผู้เขียนบทความ ทุกท่านที่
ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อตำรำ/หนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.(พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป).
สถานที่พิมพ์ :สานักพิมพ์. จานวนหน้า.
3.2 บทความทางวิชาการ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร. ชื่อเอกสารการประชุม.
ปีที่ (ฉบับที่). จานวนหน้า, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
พรพิมล เอี่ยมฤกษ์ชัย , มุกดา ศรียงค์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ อัตตมทัศน์ในการทางานและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ของบริษัทจาหน่ายซอพแวร์ด้านการออกแบบสถานที่. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัย เกษม
บัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560). 14 หน้า, 230-243
สุภัทริกา ขันทจร, อริสา สารอง, มุกดา ศรียงค์ และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2562). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ใ นการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกั นอั นตราย จากการทางานประเภท
ก่อสร้างของแรงงานไทย. วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, 8(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 12 หน้า, 162174. ISSN: 2286-7252. (ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนดในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
Social Science Research Network (Elsevier-SSRN))
วีรชัย มัฎฐารักษ์, รังสิมา หอมเศรษฐี , มุกดา ศรียงค์, องุ่น สังขพงศ์. (2562). แนวทางการปรับปรุงสถานีงาน
ของพนักงานโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อลดความเหนื่อยล้าในการทางานตามหลักการยศาสตร์. การประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวอุตสาหกรรม ประจาปี 2562. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 12 หน้า, 162-174. (21-24 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร)
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3.3 เล่มวิจัย (ให้ระบุ ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์ :สานักพิมพ์. จานวนหน้า, เลขหน้าแรกเลขหน้าสุดท้าย.
พรพิมล เอี่ยมฤกษ์ชัย , มุกดา ศรียงค์. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะ อัตตมทัศน์ในการทางานและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ของบริษัทจาหน่ายซอพแวร์ด้านการออกแบบสถานที่. 125 หน้า, 1-125.
สุภัทริกา ขันทจร, อริสา สารอง, มุกดา ศรียงค์ และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2562). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยจิตลักษณะและสถานการณ์ใ นการทางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกั นอั นตราย จากการทางานประเภท
ก่อสร้างของแรงงานไทย. 248 หน้า, 1-248.
วีรชัย มัฎฐารักษ์, รังสิมา หอมเศรษฐี , มุกดา ศรียงค์, องุ่น สังขพงศ์. (2562). แนวทางการปรับปรุงสถานีงาน
ของพนักงานโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อลดความเหนื่อยล้าในการทางานตามหลักการยศาสตร์. 129 หน้า, 1-129.
4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน(เลือก ปีที่เผยแพร่
หมายเลขข้อจาก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ผลงานทาง
เอกสารแนบท้ายนา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ในตาราง)

1.

รองศาสตราจารย์
พรพิมล เอี่ยมฤกษ์ ชัย , มุกดา
มุกดา ศรียงค์
ศรียงค์. (2560). ความสัมพันธ์

13

2560

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
มกราคม –
มิถุนายน

ระหว่างจิตลักษณะ อัตตมทัศน์ใน
การทางานและความจงรักภักดีต่อ
องค์กร ของบริษัทจาหน่ายซอพแวร์
ด้านการออกแบบสถานที่. วารสาร
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2560). 14 หน้า,
230-243
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

เกณฑ์มาตรฐาน(เลือก ปีที่เผยแพร่
หมายเลขข้อจาก
ผลงานทาง
เอกสารแนบท้ายนา
วิชาการ
ข้อมูลมาใส่ในตาราง)

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

2.

รองศาสตราจารย์
สุภัทริกา ขันทจร, อริสา สารอง,
มุกดา ศรียงค์
มุกดา ศรียงค์ และนาชั ย ศุภฤกษ์ชัยสกุล.
(2562). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
จิตลักษณะและสถานการณ์ในการทางานที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันอันตราย จาก
การทางานประเภทก่อสร้างของแรงงาน
ไทย. วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับ
บัณฑิตศึกษา, 8(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม),
12 หน้า, 162-174. ISSN: 2286-7252.
(ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนดในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ Social Science Research
Network (Elsevier-SSRN))

13

2562

กรกฎาคม –
ธันวาคม

3.

รองศาสตราจารย์
วีรชัย มัฎฐารักษ์, รังสิมา หอม
มุกดา ศรียงค์
เศรษฐี, มุกดา ศรียงค์, องุ่น สังขพงศ์.
(2562). แนวทางการปรับปรุงสถานีงานของ
พนักงานโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อลด
ความเหนื่อยล้าในการทางานตามหลักการย
ศาสตร์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศว
อุตสาหกรรม ประจาปี 2562. ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 หน้า, 162-174. (21-24 กรกฎาคม
2562 กรุงเทพมหานคร)

13

2562

กรกฎาคม
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5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่

ตาแหน่ง

สถานที่

ระยะเวลา
2556 – จนถึงปัจจุบัน

1.

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน
วิชาการ วิจัยและบทความ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย , มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลั ยเกษมบัณฑิต, สมาคมจิตวิทยาแห่ง
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2.

กรรมการอานวยการ

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

2560 – 2563

3.

อาจารย์พิเศษระดับปริญญา
ตรี และ ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2557 – 2560

4.

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ
สาขาจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556 – ปัจจุบัน

5.

ข้าราชการบานาญพิเศษ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2556 – ปัจจุบัน

6.

กรรมการบริหารโครงการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549 – 2558

7.

ประธานกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

2541 – 2549

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

8.

หัวหน้าภาคจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตร์

2547 – 2551

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
** เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร รับเชิญ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

HRDM4202

กลยุทธ์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3 (3-0-6)

HRDM3203

การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และทีมงานในองค์กร

3 (3-0-6)

HRDM3204

จิตวิทยาองค์กรและการบริหารความขัดแย้ง

3 (3-0-6)

HRDM4902

การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3 (3-6-3)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ

นายธีรโชติ สัตตาคม

วัน เดือน ปี เกิด

9 กันยายน 2512

เลขประจาตัวประชาชน

3429900168 xxx

ที่อยู่ปัจจุบัน

477/50 แอทโมซคอนโด ซอยลาดพร้าว15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล

อายุ 50 ปี

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลาดับ)
ระดับการศึกษาและ
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สาเร็จ

-

-

-

การจัดการและการบริหารองค์การ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2540

การตลาด

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2533

2.2 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เรียนแผน ข.แบบไม่มีวิทยานิพนธ์
2.3 ชื่อวิทยานิพนธ์ที่ขอสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
-

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบ APA และบรรณานุกรม) โดยให้ระบุรายชื่อผู้แต่งหรื อ ผู้เขียนบทความ ทุกท่านที่
ร่วมในการจัดทาตารา หนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย
3.1 ตารา/หนังสือ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อตำรำ/หนังสือ. ครั้งที่พิมพ์.(พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป).
สถานที่พิมพ์ :สานักพิมพ์. จานวนหน้า.)
ธีรโชติ สัตตาคม. (2556). การจัดองค์การในงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม. 220 หน้า.
3.2 บทความทางวิชาการ (ให้ระบุ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร. ชื่อเอกสารการประชุม.
ปีที่ (ฉบับที่). จานวนหน้า, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
ธีรโชติ สัตตาคม. (2561). อิทธิพลของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัติและกลยุทธ์ความ
ร่วมมือกับความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชัยนาท กรณีศึกษาธุรกิจที่พกั แรมและ
บริการด้านอาหาร. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 6(2). หน้า, 58-62.
3.3 เล่มวิจัย (ให้ระบุ ชื่อผู้วิจัย. (ปีที่พิมพ์). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ์ :สานักพิมพ์. จานวนหน้า, เลขหน้าแรกเลขหน้าสุดท้าย.
ธีรโชติ สัตตาคม. (2560). อิทธิพลของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิ งพลวัตและกลยุทธ์ความ
ร่วมมือกับความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชัยนาท กรณีศึกษาธุรกิจที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 220 หน้า, 1-220.
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4. เกณฑ์มาตรฐานของผลงานทางวิชาการที่กาหนดของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องเลือกเกณฑ์
มาตรฐานตามรายละเอียดของผลงานที่แนบท้าย นามาใส่ในตาราง
ลาดับ

1

ชื่อ-สกุล

ผศ.ธีรโชติ
สัตตาคม

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตร
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

ธีรโชติ สัตตาคม. (2561). อิทธิพล
ของการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันและกลยุทธ์ความร่วมมือกับ
ความสาเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา
ธุรกิจที่พักแรมและบริ การด้านอาหาร.
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ,
6(2), 58-62.

เกณฑ์มาตรฐาน
ปีที่เผยแพร่
(เลือกหมายเลขข้อ ผลงานทาง
จากเอกสารแนบท้าย วิชาการ
นาข้อมูลมาใส่ใน
ตาราง)
11
2561

เดือนที่
เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ก.ค.-ธ.ค.

5. ประวัติการทางาน (เรียงตามประวัติการทางานปัจจุบันลงไป)
ลาดับที่
ตาแหน่ง
1
อาจารย์ประจาตามสัญญา
2
อาจารย์ประจาตามสัญญา
3
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระยะเวลา
ปี 2543-2545
ปี 2545-2551
ปี 2551-ปัจจุบัน

6. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (เรียงตามรหัสวิชา)
รหัสวิชา
MNGT4101
MNGT4102
MNGT3110
MNGT4104

ชื่อวิชา
การจัดการคุณภาพ
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
การจัดการการดาเนินงาน
การจัดการเชิงกลยุทธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เอกสารหมายเลข 6

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
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สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและ
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การประเมินในครั้งนี้ผู้ต อบแบบสอบถามคื อ ผู้ ใช้ บัณฑิ ตท าการประเมิ นบั ณฑิ ตจบการศึ กษาในปี การศึกษา
2561 ความคิดเห็นของผู้ป ระกอบการเกี่ยวกั บ คุ ณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยใช้ หลั กเกณฑ์การให้
คะแนนแบบประเมินในแต่ละข้อคาถามจะมี 5 คาตอบให้เลือกและกาหนดน้าหนักคาตอบแต่ละข้อมีค่าคะแนนดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
3 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1 คะแนน
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
โดยเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
บัณฑิตมีคุณภาพน้อยที่สุด
ผลการประเมิน มีดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตที่รับการประเมิน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของบัณฑิตแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่รับการประเมิน
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การเงินการธนาคาร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รวม

81
22
16
22
7
5
23
56

34.90
9.50
6.90
9.50
3.00
2.20
9.90
24.10

232

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า บัณฑิตที่ได้ รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ป ระกอบการ ทั้งหมด 232 คน จ านวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินมากที่สุดเป็น อันดับแรกคือ บัณฑิตสาขาวิชาการบัญ ชี จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90
รองลงมาคื อสาขาวิชาอุต สาหกรรมท่องเที่ยว จานวน 56 คน คิ ด เป็ นร้อยละ 24.10 แขนงวิ ชาการจั ดการ จานวน
23 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 9.90 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ จานวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 9.50 แขนงวิชาการเงินการ
ธนาคาร จ านวน 22 คน คิด เป็นร้อยละ 9.50 สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิ จ จ านวน 16 คน คิด เป็ นร้ อยละ 6.90
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 7 คน คิด เป็ นร้ อยละ 3.00 และแขนงวิ ชาการตลาด จ านวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการในภาพรวม
ความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย
มีวินัยและตรงต่อเวลา
มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม
ด้านความรู้
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการนาทักษะการคานวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต
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S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.66
4.53
4.74
4.65

0.55
0.72
0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.48
4.34
4.28
4.36

0.62
0.65
0.69
0.57

มาก
มาก
มาก
มาก

4.49
4.25
4.18
4.31

0.63
0.69
0.69
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

4.75
4.72
4.76
4.74

0.45
0.52
0.47
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55
4.33
4.28
4.39

0.60
0.66
0.72
0.58

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.50

0.44

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรั พยากรมนุษย์
ความคิดเห็น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัย
มีวินัยและตรงต่อเวลา
มีจิตสาธารณะ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณธรรม
ด้านความรู้
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
มีความสามารถในการวางแผน จัดลาดับความสาคัญของงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการเลือกรูปแบบในการสื่อสารและนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการนาทักษะการคานวณมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิต
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S.D.

ระดับ
คุณภาพ

4.48
4.57
4.87
4.64

0.73
0.84
0.34
0.57

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.26
4.35
4.13
4.25

0.87
0.83
0.82
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4.26
3.96
4.17
4.13

0.75
0.88
0.94
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

4.78
4.83
4.78
4.80

0.42
0.39
0.42
0.36

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.39
4.39
4.35
4.38

0.72
0.72
0.94
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก

4.44

0.55

มาก
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เอกสารหมายเลข 7

ประกาศเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะ และนโยบาย
การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
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เอกสารหมายเลข 8

คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร
ที่สัมพันธ์กันกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอให้ข้อมูลและขอรั บรองว่า รองศาสตราจารย์ มุกดา ศรียงค์ เป็ นผู้ ที่มี คุ ณวุ ฒิ
และคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ได้รับต าแหน่ง ผู้ช่ว ยศาตราจารย์ ปี 2523 โดย ผลงาน วิ จัย “การศึกษาผลการเรียน แรงจู งใจ ฝ่ สัมฤทธิ์
และความคิดเกี่ยวกับตนเองกับจานวนหน่วยกิต ที่ ลงทะเบียนของนั กศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา
2519”
เอกสารประกอบการสอน
-ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล
บทความทางวิชาการ
-แนวความคิดทางจิตวิทยา
-จิตวิทยาสังคมประยุกต์ทางการศึกษา
ได้รับตาแหน่ง รองศาตราจารย์ ปี 2526
งานวิจัย “การติดตามผลและประเมินผลบัณทิตจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง”เอกสารอัดสาเนา, มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2525.
เอกสารคาสอน - จิตวิทยาสังคม
-บุคลิกภาพที่สมบูรณ์
1. คุณวุฒิในระดับ ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา และในระดับปริ ญญาโท ทั้ง 2 คุ ณวุฒิ ได้ แก่ สาขาจิตวิทยา
การศึกษาและแนะแนว และสาขา Social Psychology ดั งกล่ าวนั้ น มีเนื้ อหาความสั ม พั นธ์เป็ น อย่ างมาก ด้ ว ย
พื้นฐานด้านของพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น วิชา HRDM 3204 จิ ต วิท ยาการบริ ห ารความขัด แย้งในองค์ การ HRDM
3203 มนุ ษ ย์สัมพันธ์และทีม งานในองค์การ HRDM3205 การพัฒนาภาวะผู้ นาและการบริ หารการเปลี่ ย นแปลงใน
องค์ การ HRDM3206 ความสุขและความสมดุ ลของชี วิ ต ในการท างาน HRDM3208 จิ ต ตปั ญ ญาศึ กษาเพื่ อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRDM4902 การวิจั ยและพั ฒนาการจั ดการทรัพยากรมนุ ษย์ HRDM 1101 การจั ดการทุ น
มนุ ษ ย์ HRDM 2103 กลยุ ท ธ์ การสรรหาและคั ด เลื อ กพนั กงาน HRDM2104 การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ และวิ ช า
HRDM3102 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ผลงานบทความวิชาการ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใ นระดั บปริญญาโทและปริญ ญาเอก พร้อมทั้งบทความ
วิชาการ ได้แก่
บทความทางวิชาการ
พรพิม ล เอี่ยมฤกษ์ชัย, มุกดา ศรี ย งค์ . (2560). ความสั ม พันธ์ ระหว่ างจิต ลั กษณะ อัต ตมทัศ น์ ในการ
ท างานและความจงรักภัก ดีต่อ องค์กร ของบริ ษั ท จ าหน่ า ยซอพแวร์ ด้ านการออกแบบสถานที่ .วารสารจิ ต วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560).14 หน้า, 230-243

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

164

สุภั ท ริกา ขันทจร, อริสา สารอง, มุ กดา ศรี ย งค์ และนาชั ย ศุ ภ ฤกษ์ ชัยสกุ ล. (2562). ความสั มพั นธ์ เชิ ง
สาเหตุ ของปั จ จัยจิต ลัก ษณะและสถานการณ์ ใ นการท างานที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมป้ องกั นอั นตราย จากการท างาน
ประเภทก่อสร้างของแรงงานไทย. วารสารสหวิทยาการวิ จัย : ฉบับ บัณฑิต ศึกษา, 8(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม), 12
หน้า , 162-174. ISSN: 2286-7252. (ได้รับ การเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กาหนดในวารสารวิชาการฐานข้อมู ล
ระดับนานาชาติ Social Science Research Network (Elsevier-SSRN))
วีรชัย มัฎ ฐารักษ์, รังสิมา หอมเศรษฐี, มุกดา ศรียงค์ , องุ่น สังขพงศ์. (2562). แนวทางการปรั บปรุงสถานี
งานของพนักงานโรงงานผลิต ยางแผ่นรมควันเพื่ อลดความเหนื่ อยล้ าในการท างานตามหลักการยศาสตร์ . การประชุ ม
วิ ชาการข่ ายงานวิศ วอุ ต สาหกรรม ประจ าปี 2562. ภาควิ ชาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหกรรม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 หน้า, 162-174. (21-24 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร)
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