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มคอ.2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ/สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Human Resource Management)
3. วิชาเอก
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
6.1 หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณ ฑิต สาขาวิชา การบริ หาร ทรัพยากรมนุษย์ หลักสู ตร ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554
กําหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2552
6.2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการวันที่ 23 ตุลาคม 2554
6.3 ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการวันที่ 5 ธันวาคม 2555
6.4 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะมีความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา
2557 หลังเปิ ดการเรี ยนการสอน 2 ปี
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชา การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สามารถนําความรู้ทาง การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ไปใช้
ประกอบอาชีพได้ท้ งั ภาคราชการแล ะเอกชนตลอดจนอาชีพส่ วนตัว อาชีพต่าง ๆ ที่สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ อาทิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
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เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชากา รบริ หารงานบุคคล พนักงานฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ที่ปรึ กษาองค์กรธุ รกิจ อาจารย์ นักวิจยั ธุ รกิจ วิทยากรฝึ กอบรม เป็ นต้น
9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
1 3-8001-00403-66-0

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล

2 3-1021-01320-81-2

นางนงนุช อุณอนันต์

3 3-1012-01127-81-8

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4 3-1009-03466-27-2

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

5 3-1014-01278-40-3

อาจารย์

นางเกษรา โพธิ์เย็น

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The University of Alabama, U.S.A., 2526.
M.S.in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois University, U.S.A., 2522.
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี ), มศว.ประสานมิตร, 2521.
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส), เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515.
Cert. Concept Towards Modernization, IATSS Forum, Japan, 2532.
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2548.
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), เกียรตินิยม, สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2539.
ศศ.บ. (การบริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2525.
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวนดุสิต, 2537.

10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็ นหลัก และสถานีทดลองภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจอย่างรวดเร็ ว องค์กร
ต่าง ๆ จําเป็ นอย่างยิง่ ต้องพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังนั้น งานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นหัวใจสําคัญ จึงมีความจําเป็ นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ดา้ น การบริ หาร ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาอาชีพของบัณฑิตต่อไป
11.2 สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความตระหนักในความสําคัญ ของการใช้ นกั ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็ นมืออาชีพ ทํางานบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจในเรื่ องผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ขับเคลื่อนให้เกิดการ บริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรโดยเหมาะสมกับวิถีของสังคมไทย
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12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกําลังคนและความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
12.1.2 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ การเมื อง และสังคมที่นาํ มาสู่ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
12.1.3 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นคว้า ทําวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม
12.1.4 พัฒนาผูเ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู ้ที่เป็ นมาตรฐาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และดํารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาไทยและต่างชาติ ที่สนใจ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ให้มีโอกาสได้
ศึกษามากขึ้น
12.2.2 มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของสังคมในประเทศ
12.2.3 มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนมี
ความพร้อมในการเรี ยนทุกด้าน
12.2.4 มหาวิทยาลัย ต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ นผูน้ าํ เชิงวิชาการและการวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคมโดยให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมหรื อชุมชน
12.2.5 มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์และผูเ้ รี ยนระหว่าง
สถาบันเพื่อปรับระดับมาตรฐานการศึกษาและแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสู ตรอื่น
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
กลุ่มวิชา พื้นฐาน วิชาชีพและกลุ่มวิชาเฉพาะด้านโดย เปิ ดเป็ น วิชาโทและ วิชาเลือกเสรี ให้ นิสิต
นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้ วย
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีวสิ ัยทัศน์ คุณภาพ คุณธรรม และมีจิตอาสาพัฒนาสังคม จะขับเคลื่อนให้
องค์กรประสบความสําเร็ จในสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
นําไปสู่ การพัฒนาประเทศชาติได้
1.2 ความสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนในด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ โดยศึกษาในเรื่ องของกระบวนการทั้งหมดในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม สภาพ ปั ญหา และตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปั จจุบนั อีกทั้งสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง ตลอดจนมีพฒั นาการทางทักษะ สติปัญญาควบคู่กบั ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ระดับวิชาชีพ และสามารถ
นําไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลในการแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างสรรค์
ผลสัมฤทธิ์ ในการทํางานและปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มเี จตคติที่ดี มีคุณธรรมจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะในการดํารงชีพ สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสื่ อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับ
สถานการณ์
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
- ปรับหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิตให้มีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่า
ที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตร
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ่าเสมอ

- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
กับความต้องการของธุ รกิจ และ
ต้องการของผูป้ ระกอบการที่ใช้
การเปลี่ยนแปลงของตลาด
บัณฑิตสาขาวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บณั ฑิต
ของสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย
ในระดับดี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ - สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยนการ - ปริ มาณงานบริ การวิชาการ
สอ น และบริ การวิชาการให้มี
สอน ให้ทาํ งานบริ การวิชาการแก่
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
ประสบการณ์ จากการนําความรู้
องค์กรภายนอก
ทางธุ รกิจไปปฏิบตั ิงานจริ ง
- อาจารย์สายปฏิบตั ิการต้องมีคุณวุฒิ
ในวิชาชีพสาขาวิชาที่สอนปฏิบตั ิ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 ปัญหาของนิสิต นักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับอุดมศึกษา
2.3.2 ปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่ งจําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรายวิชาในสาขาวิชาการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
2.3.3 ปัญหาด้านทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ซ่ ึง จําเป็ นต้องใช้ในการเรี ยนรายวิชา ในสาขา วิชาการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิต นักศึกษา
2.4.1 จัดปฐมนิเทศให้กบั นิสิต นักศึกษา ถึงการปรับตัวในการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2.4.2 มีอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ผสู ้ อน ดูแลเอาใจใส่ ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษากับ นิสิต นักศึกษา
อย่างสมํ่าเสมอในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนิสิต นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

ปี ที่ 1
60
60
60
60
60

ปี ที่ 2
60
60
60
60

ปี ที่ 3
60
60
60

ปี ที่ 4
60
60

รวม
60
120
180
240
240

จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอดหลักสูตร ปี ละ 60 คน
เริ่ มจบการศึกษาปี 2558

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต นักศึกษาที่รับเข้าขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของคณาจารย์ในสาขาวิชา
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
2556
ค่าบํารุ งการศึกษา
1,526,000.00 1,869,000.00
ค่าลงทะเบียน
144,000.00
288,000.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
130,000.00
143,000.00
รวมรายรับ
1,800,000.00 2,300,000.00
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2555

1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
300,000.00
1.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 500,000.00
1.3 ทุนการศึกษา
50,000.00
1.4 รายจ่ายระดับ
25,000.00
มหาวิทยาลัย
รวม (1)
875,000.00
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
925,000.00
รวม (2)
925,000.00
รวม (1) + (2)
1,800,000.00
จํานวนนักศึกษา
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
30,000.00

2556

ปี งบประมาณ
2557
2,212,000.00
432,000.00
156,000.00
2,800,000.00
ปี งบประมาณ
2557

2558
2559
2,279,000.00 2,262,100.00
1,152,000.00 1,152,000.00
169,000.00 185,900.00
3,600,000.00 3,600,000.00

2558
450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

2559

350,000.00
600,000.00
75,000.00
50,000.00

400,000.00
700,000.00
90,000.00
75,000.00

450,000.00
900,000.00
140,000.00
115,000.00

1,075,000.00

1,265,000.00

1,605,000.00 1,605,000.00

1,225,000.00
1,225,000.00
2,300,000.00
120
19,166.67

1,535,000.00
1,535,000.00
2,800,000.00
180
15,555.56

1,995,000.00 1,995,000.00
1,995,000.00 1,995,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
240
240
15,000.00
15,000.00

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิต นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
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2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ เดียวกัน
ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการ ณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยของ นิสิต นักศึกษา เพื่อนับ เป็ น
หน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนให้เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร และระเบียบของว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2550
3. หลักสู ตร
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.1) วิชาบังคับ
2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

30
9
6
6
9
96
45
51
33
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้นสารสนเทศ
Thai for Communication and Information Retrieval
2001102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication

3 (3-0-6)
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2001103
1.2) กลุ่มวิชา
1002101
2002102
1.3) กลุ่มวิชา
2003101
2003102
1.4) กลุ่มวิชา
4004101
4004102
4004103

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
Neighboring Language and Culture
มนุษยศาสตร์
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
สุนทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation
สังคมศาสตร์
สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
รายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยน มีดงั นี้
3000201
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business Communication in English 2
3000204
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร
Business Laws and Taxation
3001100
หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100
หลักการจัดการ
Principles of Management

3 (3-0-6)
6

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

9

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

96
45

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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3003400
3004201
3005101
3011100
3011203
3011315
3061102
3061103
3061301

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ
Application Software in Business
หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting Principles
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
Business Quantitative Analysis

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน ไม่นอ้ ยกว่า
2.2.1) วิชาบังคับ
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3002212
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Recruitment and Selection
3002311
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3002312
จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
3002313
การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management
3002314
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
Human Resource Development and Training
3002315
ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management Information Systems
3002316
การวิจยั ทางธุรกิจ
Business Research

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

51
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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3002317
3002318
3002411

การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
Performance Management
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Planning
การสัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management

2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
3001211
การจัดการการตลาด
Marketing Management
3002206
ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาทีมงาน
Leadership and Teamwork Developing
3002214
ความรู ้ในการประกอบธุรกิจ
Principles of Business Operation
3002215
จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3002301
แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์
Labor and Employee Relations
3002308
การสื่ อสารในองค์การ
Communication in Organization
3002319
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3002320
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
3002321
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Organization Development and Change Management
3002403
การจัดการสํานักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
3002404
การเจรจาต่อรอง
Negotiation
3002405
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
3002406
การศึกษารายบุคคล
Individual Studies
3002412
การจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
Knowledge Management and Learning Organization

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

12

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)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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3003304
3003306

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน
Efficiency Development in Working

2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3002420
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Preparation for Internship in Human Resource Management
3002421
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Internship in Human Resource Management

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

6

หน่วยกิต
3 (2-2-5)

3 (0-350-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคย
เรี ยน มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
หมวดวิชาโท
1) สาหรับนิสิต นักศึกษา นอกสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นิสิต นักศึกษา ที่เรี ยนในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นวิชาโทต้องเลือกเรี ยนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้รวม 21 หน่วยกิตดังต่อไปนี้
3002100
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
3002211
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
3002212
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Recruitment and Selection
3002313
การจัดการค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
Compensation Management
3002314
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
3 (2-2-5)
Human Resource Development and Training
3002315
ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
Human Resources Management Information Systems
3002317
การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3 (3-0-6)
Performance Management
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สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เรี ยน ในหลักสูตรที่มีการกําหนดรายวิชา 3002100 หลักการจัดการ เป็ นวิชา
พื้นฐานวิชาชีพหรื อวิชาบังคับเรี ยนในหลักสูตร มีความประสงค์จะเลือกสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นวิชา
โท ให้เลือกเรี ยนรายวิชาที่เหลือตามที่กาํ หนดไว้ 6 รายวิชา รวม 18 หน่วยกิต
2) สาหรับนิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทตี่ ้ องการเลือกเรียนวิชาโทสาขาอืน่
นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ตอ้ งการเลือกเรี ยนวิชาโทสาขาอื่น ๆ สามารถเลือก
ลงทะเบียนในสาขาวิชาที่เปิ ดกลุ่มวิชาโทตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยนในชั้นปี ที่ 3 และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือกเรี ยนให้เป็ นไ ปตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก

3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรียนหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3001100 - หลักการตลาด
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3011100 - หลักการบัญชีเบื้องต้น
3061102 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3000202 - ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3005101 - การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
ในงานธุรกิจ
3000201 - สถิติธุรกิจ
วิชาบังคับ
3002211 - การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รวม

นก.
15
3
3
18

รหัสวิชา

3002100

นก.
15
3

3000204

3
3
3

3061103
3000203
3004201

3
3
3

18

รหัสวิชา

3002211

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- หลักการจัดการ
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานคณะ
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการภาษีอากร
- เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
- การจัดการการผลิตและ
ปฏิบตั ิการ
วิชาบังคับ
- การสรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
วิชาเลือก
รวม

นก.
15
3
3
18

นก.
12
3
3
3
3

3
3
3
18
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3061301 - การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
ทางธุรกิจ
วิชาบังคับ
3002311 - พฤติกรรมองค์การ
3002313 - การจัดการค่าตอบแทน
3002314 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการฝึ กอบรม
3002315 - ระบบสารสนเทศทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาเลือก
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
3011315 - การบัญชีเพื่อการจัดการ
3003400 - การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาบังคับ
3002411 - การสัมมนาทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3002420 - การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
วิชาเลือกเสรี
รวม

นก.
3
3

รหัสวิชา
3011203

12
3

3002312

3
3

3002316
3002317

3

3002318

6
21

นก.
6
3

รหัสวิชา
3002421

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- การเงินธุรกิจ

นก.
3
3

วิชาบังคับ
- จริ ยธรรมทางธุรกิจ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การวิจยั ทางธุรกิจ
- การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน

12
3

- การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์
วิชาเลือก
รวม

3

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
- การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3
3

3
18

นก.
3
3

3
3
3
3
3

6
18

รวม

3
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1002101

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ การพัฒนาความฉลาดทา งอารมณ์ การพัฒนาจิตตปั ญญาศึกษา การบริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การ
พัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2001101

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการสืบค้ นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ สรุ ปความ วิเคราะห์
ตีความ การพูดและการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภา ษา
เขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกลยุทธ์ดา้ น
กระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรี ยนภาษาและ
ใช้ภาษาเพื่อการอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2001103

ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3 (3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา การออกเสี ยง / การ
เขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการ
สื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102

สุ นทรียนิยม
3 (3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกําเนิด พัฒนาการ
วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุนทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ง
2003101

สังคมไทยและสังคมโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตั น์ โดยศึกษาสถานการณ์และ
ผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดยดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้
เท่าทันโลก
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2003102

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมที่ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่าง ๆ ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ น
สิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
3 (2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการสื่ อสารและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแล
รักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์
ความคิดสร้างสรรค์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและข่าวสาร
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3 (2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ และใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3000201

สถิตธิ ุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติขอ้ มูล การเก็บ
รวบรวมและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่มประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอน
พาราเมตริ ก การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
3000202

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุรกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์และหลักการใช้คาํ พูดในเชิงธุรกิจ
คําศัพท์ทางธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มของตํา แหน่งงานและหน้าที่การทํางานต่าง ๆ รู ปแบบการสนทนาทาง
โทรศัพท์ การเลื่อนตําแหน่งงาน รู ปแบบการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น
ประกาศต่าง ๆ การเขียนจดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอราคาและการสัง่ ซื้อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและกระบวนกา รสมัคร
งานในตําแหน่งต่าง ๆ
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ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Communication in English 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในการทําการค้าในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่มีความหลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า-ส่งออก การพาณิ ชย์นาวี ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจโรงแรม โดยจะศึกษาถึง
วิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ การเขียนรายงาน การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การดําเนินธุรกิจ อินเทอร์เน็ตระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุรกิจ การเขียนจดหมายแสดงความไม่พอใจ
3000204

กฏหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
3 (2-2-5)
Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ได้แก่ รู ปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย ลักษณะ
กฎหมายและการชําระบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื
คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัว๋ เงิน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หลักการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุค คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
โรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และภาษีป้าย ความรับผิดชอบและคุณธรรมของบุคคลและองค์กรธุรกิจในการเสี ยภาษี
3001100

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวความคิดทางการตลาด ระบบการตลาด
สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และคุณธรรม
จริ ยธรรมของนักการตลาด
3002100

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการจัดก าร วิวฒั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการบริ หาร สภาพแวดล้อมทางการ
จัดการและหน้าที่ทางการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนําและการควบคุม โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน้าที่ดงั กล่าว แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล รวมทั้ง
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร
3003400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการบริ หารเชิงกลยุทธ์กบั การบริ หารเชิง
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุมและการประเมินผล การกําหนดทิศทางของ
องค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การ
วิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การศึกษาเครื่
องมือ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หลักการบริ หารคุณภาพ ระบบบริ หารคุณภาพ องค์กรใฝ่ เรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิ าร
3 (3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริ หารโครงการ การ
พยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึงอุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน
3005101

การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Application Software in Business
คําสัง่ และวิธีการใช้ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรมต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรม
ประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน และการฝึ กปฏิบตั ิ
3011100

หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Accounting Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท
กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี ความซื่อสัตย์ในการจัดทําบัญชี การทํางบการเงินของกิจการ
ให้บริ การและกิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมในการทําบัญชี
3011203

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและความสําคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้ าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิม่ ทุน นโยบายการจัดสรรกําไร
และเงินปั นผล
3011315

การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (2-2-5)
Managerial Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุน ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การงบประมาณ
การงบประมาณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนปริ มาณ -กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามส่วน งาน
การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
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เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3 (3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต
อุปสงค์ อุปทาน การกําหนด ราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปของค่าเช่า
ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป
3061103

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3 (3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและความสําคัญของ พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้
ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด
การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3061301

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Quantitative Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000201 สถิตธิ ุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ ได้ แก่ ความน่าจะเป็ น แผนภูมิ กิ่งก้านต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory
Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบ
ของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation)
3002211

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ อง การวางแผนกําลังคน การสรร หา คัดเลือก การ
ฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจัดการค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการธํารงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
3002212

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Recruitment and Selection
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการการสรรหาและการคัดเลื อกบุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบตั ิงานจากภายในและภายนอก
องค์การด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน การประเมินผลการสัมภาษณ์ การโยกย้ายและการบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่งงาน เพื่อการทํางานที่มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผลต่อองค์การ
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3002311

พฤติกรรมองค์ การ
3 (3-0-6)
Organizational Behavior
แนวคิด หลักการการวิเคราะห์ความแตกต่างของปั จเจกบุคคล การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ การจูงใจ การตัดสิ นใจ
พฤติกรรมของปั จเจกบุคคล ปฏิสมั พันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รู ปแบบภาวะผู ้ นํา การ
ติดต่อสื่ อสาร
3002312

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่ อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรมรวมทั้งการสร้าง จริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ
เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงานหลักธรรมาภิบาลในการจัดการธุรกิจ กรณี ตวั อย่างทางคุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนาจิตสํานึกต่อส่วนรวม ท้องถิ่นและสังคม
3002313

การจัดการค่ าตอบแทน
3 (3-0-6)
Compensation Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
การประเมินค่างานเพื่อกําหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ รู ปแบบการจัดประโยชน์และ
จัดการพนักงาน การวางแผนงบประมาณ รวมทั้งการจัดการโครงการเงินกองทุน และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3002314

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึ กอบรม
3 (2-2-5)
Human Resource Development and Training
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาองค์ การ การ
สํารวจความจําเป็ นในการฝึ กอบรม การจัดทําโครงการฝึ กอบรม การกําหนดเป้ าหมาย หลักสูตร เนื้อหา และเทคนิควิธีในการ
ฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม การสอนงานรวมทั้งการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development Planning)
การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) และการวางแผนผูส้ ื บต่อ (Succession Planning) การฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการจัดทํา
โครงการฝึ กอบรมให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด การพัฒนาจิตสํานึกต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม
3002315

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
Human Resources Management Information Systems
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูล ระบบข้อมูลที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บข้อมูลที่จาํ เป็ นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรี ยกใช้ขอ้ มูล การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ลักษณะสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ทาํ งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

22
3002316

การวิจยั ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Research
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3000201 สถิตธิ ุรกิจ
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ การเขียนโครงการวิจยั การกําหนดปั ญหาก ารวิจยั การ
วางแผนงานวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
เลือกใช้เครื่ องมือทางการวิจยั การใช้ซอฟต์แวร์สาํ หรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ทํารายงานการวิจยั นําเสนองานวิจยั และการประยุกต์ใช้
ผลงานวิจยั ในการจัดการธุรกิจ
3002317

การจัดการผลการปฏิบัตงิ าน
3 (3-0-6)
Performance Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการในการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และเครื่ องมือในการ ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาในการประเมินผลและการอภิปรายผลการประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน การนําผลการประเมินไปใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3002318

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Human Resource Planning
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนและกลยุทธ์ดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ขององค์การ บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็ นหุน้ ส่วนธุรกิจ การพยากรณ์และขั้นตอนในการวางแผนกําลังคน
ในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์งาน กา รสํารวจและวิเคราะห์กาํ ลังคนที่มีอยูแ่ ละความสามารถของบุคคล การจัดทํา
แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึงครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource
Management: HRM) และงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) ให้สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในองค์การ
3002411

การสัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ งั หมดในเชิงบูรณาการและเทคนิคในการจัดการกระบวนการในเชิง
ปฏิบตั ิเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อประเด็นด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึงมุ่งเน้นที่การนําความรู ้และทฤษฎีที่ศึกษามาประยุกต์ใช้
เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขหรื อการดําเนินการที่เหมาะสมโดยวิธีการเ รี ยนรู ้จากการค้นคว้า การแสดงความคิดเห็น การ
วิจารณ์ การวิเคราะห์กรณี ศึกษาและการสัมมนากลุ่มย่อย
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3001211

การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
ความสําคัญของการจัดการตลาด บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการตลาด การจัดองค์กรการตลาด การ
วิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริ มการตลาด การ
ประเมินผลและการควบคุมทางการตลาด
3002206

ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน
3 (3-0-6)
Leadership and Teamwork Developing
แนวคิดการพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ในองค์การเพื่อสร้างความสําเร็ จให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมสมัยใหม่โดยศึกษาปั จจัยของผูน้ าํ ในแง่วสิ ยั ทัศน์ การสร้างวัฒนธรรม การสร้างความผูกพันและความเชื่อมัน่
ตลอดจนการนําไปสู่การปฏิบตั ิและเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความหมาย คุณธรรมของผูน้ าํ และความสําคัญของการสร้าง
ทีม แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเป็ นทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเป็ นทีมการวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนา
ทีมงาน
3002214

ความรู้ ในการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Principles of Business Operation
ความหมายของธุรกิจ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รู ปแบบ
ของการประกอบธุรกิจ ความหมายขององค์การ บทบาทของผูบ้ ริ หาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ จัดการสํานักงาน การเงิน
และเอกสารทางการเงินในระบบธุรกิจ คว ามรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี การตลาด การ จัดการการผลิต ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษี
อากร การประกันภัยและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3002215

จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
แนวคิด หลักการใช้จิตวิทยาในการบริ หารธุรกิจ ความสามารถใน การบริ หาร บุคลิ กภาพเชิงธุรกิจ กลวิธี
ในการเข้าใจผูอ้ ื่น การให้คาํ ปรึ กษาและชี้แนะการจูงใจผูร้ ่ วมงาน จิตวิทยาในการบริ หารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจการ
ปรับตัวทางสังคมและการตัดสิ นใจในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานและจิตวิทยา
ของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
3002301

แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Labor and Employee Relations
ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง สหภาพแรงงาน การจ้างงาน สภาพข้อ
ขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง บทบ าทของรัฐบาล สหภาพแรงงาน นายจ้างและสมาคมนายจ้าง
การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวการณ์ทาํ งาน พรบ .คุม้ ครองแรงงาน พรบ .แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ที่กระทบต่อฝ่ ายบริ หารในองค์การ
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3002308

การสื่อสารในองค์ การ
3 (3-0-6)
Communication in Organization
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ ประเภท แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่ อสาร ลักษณะของการสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ แบบของการสื่ อสาร และกระบวนการสื่ อสารภายในองค์การ รวมถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการสื่ อสาร
การวิเคราะห์การติดต่อ ระหว่างบุคคลและปั ญหาที่เกิดขึ้นในการสื่ อสาร ตลอดจนแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการจัดการ
3002319

การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business Management
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างป ระเทศ การวิเคราะห์ถึงโอกาส
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด การวิเคราะห์และการดําเนินนโยบายในการแก้ปัญหาทางการจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3002320

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Human Resource Management
ความหมาย ขอบเขต แนวคิดและวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศซึ่งมีสงั คมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของแรงงานในยุคโลกาภิวตั น์ โดยจะมุ่งเน้นถึงการปรับแ ละประยุกต์กิจกรรม
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทระหว่างประเทศ รวมถึงปั ญหาทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศและแนวทางการแก้ไขอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3002321

การพัฒนาองค์ การและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
3 (3-0-6)
Organization Development and Change Management
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริ หารง านเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริ ญเติบโตส่วน
บุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเรื่ องการสร้างทีมงานเพื่อนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบเพื่อประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพขององค์การ การสร้างจิตสํานึกเพื่อองค์การ ความ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม
3002403

การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3 (3-0-6)
Modern Office Management
ความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงานของสํานักงาน เทคนิคและวิธีการจั ดการสํานักงาน การวางแผน
สํานักงานและการปรับปรุ งงาน บทบาทของการจัดสํานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
ของงานสํานักงาน การจัดสถานที่ การอํานวยการพนักงาน การควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีเครื่ องมือที่
ทันสมัยและการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใช้
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3002404

การเจรจาต่ อรอง
3 (3-0-6)
Negotiation
ความหมาย ลักษณะและแนวคิดที่สาํ คัญเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง รวมถึงองค์ประกอบของการเจรจา
ต่อรอง เทคนิคสําคัญที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ศิลปะที่ใช้ในการเจรจาต่อรองและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจ าต่อรองเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการจัดการ
3002405

มนุษยสัมพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
ลักษณะแนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
คณะและ
องค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่ อสารร ะหว่างการประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริ มมนุษ ยสัมพันธ์ การสันทนาการมนุษยสัมพันธ์ท้ งั ในและนอกองค์การ และวัฒนธรรมองค์การ
3002406

การศึกษารายบุคคล
3 (2-2-5)
Individual Studies
เนื้อหาด้านการบริ หารองค์การและการ จัดการทรั พยากรมนุษย์ในองค์การเรื่ องหนึ่ง เรื่ องใดในเชิงลึกโดย
เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการอ่านและค้นคว้าบทความวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ์และการ
สัมมนากลุ่มย่อย
3002412

การจัดการความรู้ และองค์ การแห่ งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
แนวคิดกระบวนการจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ตัวแบบองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ตัวแบบการ
จัดการความรู ้ในองค์การ เทคโนโลยีสาํ หรับการสร้างระบบการจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ การ จัดการทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการจัดการความรู ้และองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ก ารบูรณาการและการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในองค์การเพื่อนํา
องค์การสู่การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3003304

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3 (3-0-6)
Small Business Management
ความหมาย ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม โอกาสและผลได้ของการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะและ
ความสามารถของผูป้ ระกอบการ ยุทธศาสตร์ของธุรกิจขนาดย่อม แผนธุรกิจ การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม แผนการตลาด
การดําเนินการด้านต่าง ๆ การจัดการความเสี่ ยง การเงิน บัญชี การจัดซื้อ การผลิต การบริ หารสิ นค้าคงคลัง ประเด็นด้านภาษีและ
กฎหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์และปั จจัยเพื่อการบรรลุความสําเร็ จของธุรกิจขนาดย่อม
3003306

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3 (3-0-6)
Efficiency Development in Working
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการ พัฒนาตนเอง ผลิตภาพ คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิผลในการทํางาน การตั้งเป้ าหมายของชีวติ และการทํางา น เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ บุคลิกภาพ การสร้าง
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความต้องการของมนุษย์ การติดต่อสื่ อสารในองค์การ การพิชิตปั ญหา และอุปสรรคในการทํางาน
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3002420

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (2-2-5)
Preparation for Internship in Human Resource Management
การ ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานธุรกิจ กรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง การเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ทกั ษะภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดทํา บัณฑิตนิพนธ์ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถทํางานเป็ นทีม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การเสริ มสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3002421

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (0-350-0)
Internship in Human Resource Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 3002420 การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึ กษา โดยนําความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์และจัดให้มีการปั จฉิ มนิเทศเพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมดหรื อฝึ กประสบก
ารณ์และทํา
โครงการพิเศษหรื อฝึ กประสบการณ์และทําบัณฑิตนิพนธ์
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3.2 ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-8001-00403-66-0

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล

2

3-1021-01320-81-2

นางนงนุช อุณอนันต์

3

3-1012-01127-81-8

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4

3-1009-03466-27-2

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

5

3-1014-01278-40-3

อาจารย์

นางเกษรา โพธิ์เย็น

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The University of Alabama, U.S.A., 2526.
M.S.in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois University, U.S.A., 2522.
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี ), มศว.ประสานมิตร, 2521.
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส), เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515.
Cert. Concept Towards Modernization, IATSS Forum, Japan, 2532.
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2548.
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม), เกียรตินิยม, สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2542.
พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2539.
ศศ.บ. (การบริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง, 2525.
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวนดุสิต, 2537.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
3.2.2 อาจารย์ประจา
1

เลขประจําตัว
ประชาชน
3-1005-00246-614

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

2

3-1018-01030-701

รอง
ศาสตราจารย์

ที่

ชื่อ-นามสกุล
นายปรเมสฐ์ บุญศรี

นางเอื้อมพร เธี ยรหิ รัญ

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552.
วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ), ม.เกษตรศาสตร์, 2533.
ค.บ., ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) (เกียรตินิยม), ม.รามคําแหง, 2524.
DMS. (Management Sciences), Technologicial University of the Philippines,
Philippines, 2546.
กศ.ม. (แนะแนว), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร, 2523.
กศ.บ. (ชีววิทยา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2513.

3
4
5

3-1898-00007-591
3-3299-00144-220
3-1021-00761-564

รอง
ศาสตราจารย์

นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ บช.ม. (บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

รอง
ศาสตราจารย์

นางรวงพร อิ่มผล

รอง
ศาสตราจารย์

นางศิริจนั ทร์ ศิริปทุมานันท์

บช.บ. ( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2524.
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), ม.เกษตรศาสตร์ , 2526.
บช.บ. ( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย, 2516.
วท.ม. (การจัดการป่ าไม้), ม.เกษตรศาสตร์ , 2528.
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, 2517.

28

ที่
6

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1022-00778-175

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายกัมพล เชื้ อแถว

Ph.D. ( Economics), Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2551.
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.เกริ ก, 2536.
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา), ม.รามคําแหง, 2526.
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2545.
M.P.S.( Educational Management) , The University of the Philippines, Los
Banos, Philippines, 2529.
กศ.บ. (ภูมิศาสตร์ -อังกฤษ) เกียรตินิยม, มศว.ปทุมวัน, 2522.

7

3-1024-00281-37-1

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวนฤมล สุ่ นสวัสดิ์

8

4-1599-00002-336

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

9

3-1018-00177-171

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางโฉมฉาย จัน่ ถาวร

10

3-1020-00210-604

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

นางสิ ริรักษ์ ศรี เสวก
นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม

11

3-1014-00943-314

12

3-1019-00124-380

13

3-1021-01023-800

14

3-3099-01845-132

15

3-1011-00231-114

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

16

5-3505-90011-187

อาจารย์

17

3-1022-00174-237

อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2548.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2535.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2527.
M.B.A (Business Administration), Tarleton State University, Texas, U.S.A.,
2524.
บช.บ. (การบัญชี ), ม.หอการค้าไทย, 2522.
บช.ม. (บัญชี ), ม.สยาม, 2539.
บช.บ. ( บัญชี ), ม.สยาม, 2525.

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์
นางสาวเสาวณี เรื องไชยศรี
นางนพพร ลิ้มสุขวัฒน์
นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร

นายธี ระวัฒน์ มิ่งขวัญ

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543.
บช.บ. (การบัญชี ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2534.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2535.
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง), ม.รามคําแหง, 2527.
บธ.ม. (การตลาด), ม.สยาม, 2541.
ศศ.บ. (บริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2522.
Ph.D. (Business Administration) (Finance), The University of Texas at
Arlington, USA, 2532.
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), เกียรตินิยม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ,
2538.
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ), เกียรตินิยม, ม.เกษตรศาสตร์, 2535.
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร), ม.เกษตรศาสตร์, 2532.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
ค.บ. (เกษตรศาสตร์ ), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , 2525.
M.B.A. (Finance & International Business), St. Thomas University, U.S.A.,
2540.
วท.บ. (สถิติ), มศว.บางเขน, 2537.
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ที่
18
19

20

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1015-00158-228
3-1021-01339-114

3-7599-0086-7060

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายอรรถวิทย์
เฉลียวเกรี ยงไกร

คุณวุฒิการศึกษา
ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2545.

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ), ม.หอการค้าไทย, 2539.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.

นางพรรณา พูนพิน

ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป) (การตลาด), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,
2540.
คอ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, 2539.

21

3-1002-02517-539

อาจารย์

22

3-1022-00535-639

อาจารย์

นางสาวสุภาพร ปริ ญญา
เศรษฐกุล
นางสาวเดือนเด่น วสุ นนั ต์

23

3-4805-00410-306

อาจารย์

นางสาวอัมพรพรรณ บุนนาค

24

3-1012-0746-837

อาจารย์

นางนิตยา มณี วงศ์

25

3-7701-00243-981

อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์

26

3-1021-01425-002

อาจารย์

ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

27

5-1002-00225-405

อาจารย์

นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

28

3-1001-00708-734

อาจารย์

นางสาวอารยา แสงมหาชัย

29

3-3017-00080-28-0

อาจารย์

นายพิทกั ษ์พงศ์ คมพุดซา

30

3-1015-00518-228

อาจารย์

นายธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ

31

3-1021-00774-259

อาจารย์

นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

Cert., Basic Programmer, ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์, 2540.
กศ.บ. (การศึกษา), มศว.ประสานมิตร, 2529.
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542
บธ.บ.(การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด), ม.สยาม, 2540
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), ม.สยาม,2537
บธ.ม. (การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2546.
บธ.บ. (การจัดการ), ม.รังสิ ต, 2544.
M.B.A. (Logistics Management), Royal Melbourne Institute of Technology,
Australia, 2541.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2532.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ), ม.ธรรมศาสตร์, 2548.
บช.บ. (การบัญชี ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2544.
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2551.
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ, 2547.
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
2552.
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา), ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548.
M.B.A.(Business Administration), Australian Catholic University, Australia,
2533.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2525.
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2551.
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราชภัฏนครราชสิ มา, 2545.
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม), ม.รามคําแหง, 2546.
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ), ม.หอการค้าไทย, 2540
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552.
วท.บ. (ฟิ สิ กส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

30

32

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-3601-00400-185

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

33

3-7109-00115-37-6

อาจารย์

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ

นางสาวรัชนก ปัญญาสุพฒั น์

บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง, 2552.
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริ การ), ม. รามคําแหง, 2553.
ศศ.บ. (การบริ หารธุรกิจ), สถาบันราชภัฏราชนคริ นทร์ , 2543.
บธ.ม. (การประกอบการ), ม.ศิลปากร, 2554.
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ที่

ตาแหน่ งทางวิชาการ

1

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางนาฏยา แก้วอุทาน

2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางบุหงา มณี ดาํ

3

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายสนัน่ มณี ดาํ

4
5

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวสุวมิ ล สุวรรณปรี ชา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางนิลาวรรณ์ สุดมี

6

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวอภิชญา เธียรวรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.บูรพา, 2547.
ค.บ. (สังคมศึกษา), วิทยาลัยครู บา้ นสมเด็จเจ้าพระยา, 2519.
ค.ม. (สถิติศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.
ศ.บ. (สถิติเศรษฐศาสตร์), ม.ธรรมศาสตร์, 2513.
M.S. (Mathematics), University of Philippines, Philippines, 2521.
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์), มศว.ประสานมิตร, 2511.
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา การตลาด), มศว.ประสานมิตร, 2522.
Ed.D. (Occupational and Adult Education)
M.Ed. การศึกษาพิเศษ ป.เฉพาะ การประถมศึกษา
บธ.ม. (การจัดการ), ม.เกษตรศาสตร์, 2550.
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ ก ประสบการณ์วชิ าชีพ ทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็ นภาคบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต นักศึกษา มีดงั นี้
1. ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ ความจําเป็ นในการ
เรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
2. บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
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3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาและออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
ในการทําโครงงานหรื อวิจยั ในหลักสู ตรนี้มีอยูใ่ นรายวิชา การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ซึ่งเป็ นหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะ ทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในระดับบุคคลและมีรายงานที่
ต้องนําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การวิจยั รายบุคคลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นความรู ้และการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิต นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู ้และสามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ติดต่อสถานที่ประกอบการณ์เพื่อ
ฝึ กวิชาชีพ อีกทั้งมีตวั อย่างโครงการและงานวิจยั ให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพที่บนั ทึกในสมุดให้คาํ ที่ปรึ กษา โดย
อาจารย์ที่ปรึ กษาและประเมินผลจากบัณฑิตนิพนธ์ที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาและนําเสนอ
ผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพต่อสาธารณชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์
1. ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม
รับผิดชอบต่อตัวเองและสั งคมในรายวิชาและจัดกิจกรรมเสริ ม
2. มีความรู้ความสามารถด้านการ
2. รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยจัด
บริ หารธุ รกิจและบริ หารทรัพยากร
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และกําหนด
มนุษย์เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ให้มีการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ก่อนจบ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
การศึกษา
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และสามารถ 3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิดวิเคราะห์ การตอบ
แก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
คําถาม การอภิปราย การโต้แย้งและนําเสนอความคิดอย่างมี
อย่างเหมาะสม
เหตุผล
4. มีทกั ษะในการสื่ อสารและการใช้
4. ส่ งเสริ มให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฝึ กทักษะภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทั้ง 4 ด้านทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน รวมทั้งฝึ กทักษะการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสอดคล้องกับยุคสมัย มีการจัด
ในสังคมอย่างต่อเนื่อง
อบรมอย่างต่อเนื่องโดยผ่านแหล่ งเรี ยนรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลาย
5. มีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผูน้ าํ
5. จัดกิจกรรมกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กให้นิสิต นักศึกษา
ในสังคม
ได้สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต 1. ให้รางวัลนิสิต นักศึกษาที่ทาํ ดี 1. ประเมินจากการทําความดีเพื่อ
2. มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและส่วนรวม
นิสิต นักศึกษา
2. ประเมินจากการทําความดี
3. สอดแทรกการสอนเรื่ อง
ของนิสิต นักศึกษาที่ได้รับ
คุณธรรมจริ ยธรรมในรายวิชา คํายกย่องชมเชยจากสังคม
ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น
และเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
3. ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
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กลยุทธ์ การสอน
2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ 1. จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ให้ทราบถึงพระคุณของบิดร
มารดา ครู อาจารย์และผูม้ ี
พระคุณหรื อผูม้ ีคุณูปการ
ต่อแผ่นดิน
2. สอดแทรกคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูในการสอน
รายวิชาด้านการบริ หารธุ รกิจ
และการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์อย่างเข้มข้น
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน การ
เข้าชั้นเรี ยน การรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึก
จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น
สาธารณะ
การเป็ นผูใ้ ห้ เคารพสิ ทธิของ
ผูอ้ ื่น มีจิตอาสาในการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

วิธีการวัดและประเมินผล
1. การประเมินผลจากการ
เข้าร่ วมกิจกรรม และ
สังเกตจากการปฏิบตั ิ
2. ประเมินจากการเขียน
แนวการสอน

ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรี ยน
และจากงานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบผลสําเร็ จ

ปร ะเมินจากการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม การมีจิต
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. บรรยาย อภิปราย สัมมนา
1. การสังเกต การแสดงความ
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั
คิดเห็น การมีส่วนร่ วมของ
นิสิต นักศึกษา
ผูเ้ รี ยน
2. บทบาทสมมุติ สาธิต
2. ผลของการแสดงบทบาท
ตัวอย่าง สถานการณ์จริ ง
สมมุติที่ถูกต้องสอดคล้อง
ทัศนศึกษา ประเด็นปัญหา
กับสถานการณ์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจโดยใช้ 3. ผลการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
ศาสตร์และทฤษฎีทเกีี่ ่ยวข้อง
มอบหมาย
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2.2.2 มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.3 มีความสามารถในการจัดการ
ความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่

2.2.4 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริ ง

2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายโดย
ใช้พลวัตแนวคิดทางด้านการ
บริ หารธุ รกิจ และศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ การสอน
4. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
4. สรุ ปผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. การทดสอบย่อยในรายวิชา
ที่เรี ยน
6. การสอบกลางภาคเรี ยน
และปลายภาคเรี ยน
กําหนดประเด็นหัวข้อให้ผเู ้ รี ยน ผลการจัดนําเสน อในรู ปแบบ
ค้นคว้าและนํามาเขียนรายงาน ต่าง ๆ
เพื่อนําเสนอผลการค้นคว้าใน
รู ปแบบต่าง ๆ
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้า ผลการจัดทํารายงานที่แสดงการ
ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
แล้วนํามาวิเคราะห์จดั หมวด
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบใน
รู ปแบบของการทํารายงานทั้ง
เป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม
กําหนดประเด็นปั ญหาหรื อ
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์
สถานการณ์จริ งที่เกิดขึ้นและให้
ผูเ้ รี ยนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ที่เรี ยนมา

กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ ผลการวิเคราะห์/รายงาน
เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์
การศึกษาค้นคว้า
กรณี ศึกษา ภาษาและวรรณกรรม
โดยใช้ทฤษฎีต่าง ๆ อย่าง
บูรณาการ
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2.3.2 มีความสามารถในการสร้าง
มโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้
ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
2.3.3 มีความสามารถในการคิดเชิง
สนับสนุนโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลรองรับ

กลยุทธ์ การสอน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ฝึ กฝนการประยุกต์และ
เชื่อมโยงความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้ นให้ผเู้ รี ยน
ได้ร่วมกันอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น

2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 มีความสามัคคีและสามารถทํางาน 1. กําหนดกลยุทธ์การสอน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น
2. กําหนดให้เข้าร่ วมประชุม
และสัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งภายในและนอกห้องเรี ยน
2.4.2 มีความสามารถในการบริ หารจัดการ กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
และมีภาวะผูน้ าํ
ร่ วมกันจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน ภาคเรี ยนละ 1
โครงการ

2.4.3 มีความสามารถในทํางานด้าน
การบริ หารธุ รกิจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยมีปฏิสัมพันธ์
และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. มอบหมายให้ผเู้ รี ยนร่ วมกัน
ทํางานเป็ นทีมในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในสาขาวิชา
2. กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
สัมภาษณ์และการสังเกต
แบบมีส่วนร่ วม

วิธีการวัดและประเมินผล
รายงานการศึกษาค้นคว้า

ผลการแสดงความคิดเชิง
สนับสนุน /โต้แย้งจากการ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบสรุ ปรายงานผลการ
เข้าร่ วมประชุมสัมมนา

1. ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2. สังเกตพฤติกรรมในการจัดทํา
โครงการแบบรายบุคคล และ
รายกลุ่ม
3. การจัดทําโครงการโดยผูเ้ รี ยน
1. แบบประเมินทักษะการ
ทํางานเป็ นทีม
2. แบบรายงานผลการสัมภาษณ์
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
3. การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3. จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด
การมอบหมายงานและกิจกรรม 1. การประเมินคุณภาพจาก
ในรายวิชา
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินการส่ งงานที่ตรง
ต่อเวลา

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 มีทกั ษะในการใช้ความรู้ดา้ นการ
1. ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการทํางานด้าน 1. การประเมินผลการฝึ กการ
บริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ได้เป็ น
การบริ หารธุ รกิจในสภาพจริ ง
ทํางานด้านการบริ หารธุรกิจ
อย่างดี
2. สถานการณ์จาํ ลองการทํางาน 2. ประเมินผลตามรู ปแบบ
ด้านบริ หารธุ รกิจในองค์การ
และหลักวิธีการทํางาน
2.5.2 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเองและ การนําเสนอรายงานและอ้างอิง
สารสนเทศ
นําเสนอผลการค้นคว้าโด ยใช้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3 มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ มอบหมายงานให้นิสิต นักศึกษา รายงาน/การนําเสนอผลงานใน
ตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม ชั้นเรี ยนและในวงวิชาการด้าน
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน การบริ หารธุ รกิจและศาสตร์อื่นๆ
การบริ หารธุ รกิจและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง
2.5.4 มีความรู ้เท่าทันสื่ อ และ
1. มอบหมายงานให้นิสิต
1. ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน
ข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษา ติดตามข้อมูล
ที่ได้รับมอบหมาย
ข่าวสารด้านการบริ หารธุ รกิจ 2. การทํารายงานและ
และการบริ หารทรัพยากร
การนําเสนอผลงาน
มนุษย์ผา่ นสื่ อและช่องทาง
3. ตรวจชิ้นงานหรื อผลงาน
ต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2. ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
วิจารณญาณ
3. ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่าง
สร้างสรรค์
3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วนคือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จําแนกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่/ชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

38
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ าํ
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็ น 5 ด้านดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสั ตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถวิเคราะห์อธิบายศาสตร์ ทางการบริ หารธุ รกิจและศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
3) มีความสามารถใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีปฏิสัมพันธ์และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
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3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารธุ รกิจเชิงวิเคราะห์ ได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
2. ด้านความรู้

1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ด้านทักษะปัญญา

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการ


สื่ อสารและการ
สื บค้นสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อ


การสื่ อสาร
ภาษาและ
  
วัฒนธรรมเพื่อน
บ้าน
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การพัฒนา
   
พฤติกรรมมนุษย์
 
สุนทรี ยนิยม
สังคมไทยและสังคม
   
โลก
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ○ ○ 
และสิ่ งแวดล้อม

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3







































































○





○













○



○











3.4

3.5

4.1

4.2















































4.3

4.4

4.5

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4



















○

○

○

○

○





○

○

○

○



○
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2. ด้านความรู้

1. ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

รายวิชา

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1
1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

การคิดและ
การตัดสิ นใจ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บูรณาการ













○

3. ด้านทักษะปัญญา

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3































































○













○

4.5

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 5.2 5.3 5.4



































4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



4.4
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รายวิชา

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาพิน้ ฐานวิชาชีพ
3000201 สถิติธุรกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร
3001100 หลักการตลาด
3002100 หลักการจัดการ
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
3006102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3006103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3006301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3011203 การเงินธุรกิจ
3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ปัญญา
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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รายวิชา

2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาบังคับ
3002211 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3002212 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3002311 พฤติกรรมองค์การ
3002312 จริ ยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
3002313 การจัดการค่าตอบแทน
3002314 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
ฝึ กอบรม
3002315 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3002316 การวิจยั ทางธุรกิจ
3002317 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3002318 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3002411 การสัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3











2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1
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2.1

3. ทักษะทาง
ปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2 2.3






1.4

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล
และความรับผิดชอบ











○
○
○

5.4
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รายวิชา

2.2.2) วิชาเลือก
3001211 การจัดการตลาด
3002206 ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาทีมงาน
3002214 ความรู ้ในการประกอบธุรกิจ
3002215 จิตวิทยาธุรกิจ
3002301 แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์
3002308 การสื่ อสารในองค์การ
3002319 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3002320 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3002321 การพัฒนาองค์การและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
3002403 การจัดการสํานักงานสมัยใหม่
3002404 การเจรจาต่อรอง
3002405 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3002406 การศึกษารายบุคคล
3002412 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรี ยนรู้
3003304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3003306 การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทํางาน

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4
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4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง ความสัมพันธ์ ระหว่ าง เชิงตัวเลข การสื่อสาร
จริยธรรม
ปัญญา
บุคคล
และเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4

รายวิชา

2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
3002420 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3002421 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์




  







  















 



  























 



หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิต นักศึกษา ยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนิสิต นักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้ องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ทดสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิต นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒนอก
ิภาย
ทดสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิต นักศึกษา สาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสิต นักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการ
เรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ เช่น
ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านควา มรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่
สู งขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากนิสิต นักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิช า
ที่เรี ย น รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับกา รประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นิสิต นักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และ การพัฒนาองค์ความรู้ของ
นิสิต นักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ

48

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กําหนดแนวทาง ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขา
การบริ หารธุ รกิจและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นอันดับแรก การ
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิม่ พูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเป็ นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรื อต่างประเทศ หรื อการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาการบริ หารธุ รกิจและการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมก ารประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วย ประธานหลักสู ตร และ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนด
นโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. อาจารย์ ธัชพงศ์
เศรษฐบุตร
ประธาน
2. รศ.ดร.สุ นนั ทา

เลาหนันทน์

กรรมการ

3. รศ.ดร.เอื้อมพร

เธียรหิรัญ

กรรมการ

4. รศ.เกริ ก

วยัคฆานนท์

กรรมการ

5. ผศ.นงนุช

อุณอนันต์

กรรมการ

6. อาจารย์ อาภา

วรรณฉวี

กรรมการ

7. อาจารย์ เกษรา

โพธิ์ เย็น

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์
ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
ทันสมัย โดยอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หรื อเป็ นผูน้ าํ ในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทาง
การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
2. กระตุน้ ให้นิสิต นักศึกษา
เกิดความใฝ่ รู ้ มีแนวทาง
การเรี ยนที่สร้างทั้งความรู ้
ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนั สมัย

การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดให้หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 1. หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิง
ด้านเทคโนโลยีในระดับสากลหรื อระดับชาติ
กับมาตรฐานทีก่ าํ หนด
(หากมีการกําหนด)
โดยหน่วยงานวิชาชีพ
2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
ด้านการบริ หารทรัพยากร
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 3 ปี
มนุษย์
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
2. หลักสู ตรมีความทันสมัย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ
และมีการปรับปรุ งอย่าง
เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชา ให้นกั ศึกษาได้
สมํ่าเสมอ
ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง
3. จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อผูช้ ่วย
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยน
สอน เพื่อกระตุน้ ให้นิสิต นักศึกษาเกิดความ
ที่มีแนวทางให้นิสิต
ใฝ่ รู้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
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เป้าหมาย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
สมํ่าเสมอ

การดาเนินการ
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี
มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ ในทาง
วิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หรื อในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดฐานข้อมูลทางด้าน นิสิต นักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
4. จํานวนและรายชื่ อ
ผูส้ นับสนุนและผูช้ ่วยสอน
5. จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจํา ประวัติ
อาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
6. จํานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้
และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรี ยนรู้
7. ผลการประเมินการเรี ยน
การสอน อาจารย์ผสู้ อน
และการสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ของผูส้ นับสนุนการ
เรี ยนรู้โดยนักศึกษา
8. ฐานข้อมูลอาจารย์และ
นิสิต นักศึกษาเสนอ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ และนิสิต
นักศึกษา
9. ประเมินผลโดยคณะ
กรรมการที่ประกอบด้วย
อาจารย์ภายในคณะฯ ทุก
2 ปี คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทุก ๆ 4 ปี และบัณฑิต
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุก ๆ
2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้ง บประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือจั่ ดซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิต นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มี
หนังสื อ ด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐาน
ข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะ
และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การ
ให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาได้คน้ คว้า และให้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อ
นั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อห นังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง
จัดสื่ อ การสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเต อร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อ จัดหาหนังสื อเพื่อเข้ า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศน
อุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ 1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนมัลติมีเดีย ที่มี
1. รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การ ความพร้อมใช้งานอย่างมี
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต
ทดลอง ทรัพยากร สื่ อและช่องทาง ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการสอนการ
นักศึกษา ชัว่ โมงการใช้งาน
การเรี ยนรู้ ที่เพียบพร้อมเพื่อ
บันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้างสื่ อ
ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในห้องเรี ยน สําหรับการทบทวนการเรี ยน
ความเร็ วของระบบเครื อข่าย
นอกห้องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู้ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการทดลอง
ต่อหัวนิสิต นักศึกษา
ได้ดว้ ยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ที่มีเครื่ องมือทันสมัยและเป็ น
2. จํานวนนักศึกษาลงเรี ยนใน
ประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือวิชาชีพในระดับสากล
รายวิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
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การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาสามารถ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อม
3. สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา
ในการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การและ
3. จัดให้มีเครื อข่าย และห้อง
สถิติการใช้งานหนังสื อตํารา
ปฏิบตั ิการทดลองเปิ ด ที่มีท้ งั
สื่ อดิจิทลั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ที่
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิต นักศึกษาสามารถศึกษา
นิสิต นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทดลองหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้ และ
ตนเอง ด้วยจํานวนและ
การปฏิบตั ิการ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทั้ง
หนังสื อตํารา และสื่ อดิจิทลั เพื่อ
การเรี ยนรู ้ท้ งั ห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีเครื่ องมือทดลอง เช่น
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เครื อข่าย เพื่อให้นิสิต นักศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิการในการ
บริ หารระบบ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัย มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ในสาขาบริ หารทรัพยากรมนุษย์หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิ
ให้กบั นิสิต นักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่า กึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมง
จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ น การ
บริ หารธุ รกิจ หรื อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการในวิชา
ที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นิสิต นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษาทุกคน โดยนิสิต นักศึกษาที่มีปัญหา
ในการเรี ยน สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours) เพื่อให้
นิสิต นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่
นิสิต นักศึกษา
การอุทธรณ์ ของนิสิต นักศึกษา
กรณี ที่ นิสิต นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยืน่ คําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์น้ นั คาดว่ามีความต้องการกําลังคน
ในด้านนี้ และได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี- ดีมาก
ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจาก มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต เพื่อนําข้อมูล มาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต นักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ .2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 3
และ มคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ด
ปี การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา / ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับ สนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุม
เพื่อ วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)





ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ





ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน





หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน





































10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ /หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี





11. ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0





9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะ ผูส้ อนหรื อระดับภาควิชาและ /หรื อการ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร หรื อวิธีก ารสอน ส่ วน หลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา /ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนิสิต นักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู้ของนิสิต นักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้
บัณฑิต และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนกา รสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญ าตรี
สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง หลักสู ตร
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

