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มหาวิทยาลัยเกริก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration  

Program  in Human  Resource  Management.
2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย)
อักษรยอ : บธ.บ.  (การจัดการทรัพยากรมนุษย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration  

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

3. วิชาเอก
ไมมี

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
123 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติมีความรูภาษาไทยเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่  30  

กันยายน  2554
คณะกรรมการวิชาการ ประจํามหาวิทยาลัยเกริก  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่  1 

มีนาคม  2555
            สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่   1/2555  วันที่   22  มีนาคม  2555.

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ภาคตน    ปการศึกษา 2555

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาไดทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระ

ตามลักษณะเฉพาะวิชาเอกคือ
1. งานดานการวิเคราะหงาน
2. งานดานการจางงาน
3. งานดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย
4. งานดานการสรรหาคัดเลือกพนักงาน
5. งานดานการฝกอบรม พัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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6. งานดานการจัดการคาตอบแทน และสวัสดิการ
7. งานดานแรงงงานสัมพันธ
8. งานดานการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
9. งานดานการวิจัยทรัพยากรมนุษย
10. งานดานการใหคําปรึกษาแนะนําดานทรัพยากรมนุษย

9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

ป พ.ศ 
ที่สําเร็จ

การศึกษา
1 นายวิโรจน  

มานะมั่นชัยพร
3160400153568 อาจารย พบ.ม.

ศศ.บ.

การบริหารงาน
บุคคล
รัฐศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2529

2525
2 ดร.สนอง ดีประดิษฐ 5101400125650 อาจารย ปร.ด.

พบ.ม.

ศ.บ

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
นโยบายและแผน

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2549

2526

2524

3 ผศ.ประคอง 
สุคนธจิตต

3160600556810 ผูชวย
ศาสตราจารย

บธ.ม.
ศศ.ม.

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป
นโยบายและการ
วางแผนสังคม
การเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
วิทยาลัยเกริก

2539
2532

2524

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
แนวโนมในอนาคต โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และเทคโนโลยี  ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเปนกระแสหลักของโลก มีเจรจาความรวมมือกัน จัดตั้งองคการทั้งระดับ
โลก   ระดับภูมิภาค  และทวิภาคี    ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือประชาคมอาเซียน(ASEAN
COMMUNITY)เปนประชาคมที่ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในจัดตั้งและเปนสมาชิก ประชาคมอาเซียนปนการ
รวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันมีเปาหมายใหสําเร็จในป 2558 มีประเด็นความรวมมือที่สําคัญ 3 ประการ
คือ

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ        
มีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันไดดวยดี มีเสถียรภาพรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัย
คุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกใน
การติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่นคง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได 
เพื่อความอยูดีกินดี ของประชาชนในประเทศอาเซียน

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใต
แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลใหความสําคัญเขารวมเปนสวนหนึ่งประชาคมอาเซียน(ASEAN) ซึ่งมีกรอบความรวมมือ

ที่สําคัญประการหนึ่งคือเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน อันจะทําใหภูมิภาคมีความเจริญมั่นคง และสามารถแขงขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆได เพื่อความอยูดีกินดี ของประชาชนในประเทศอาเซียน

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลใหความสําคัญเขารวมเปนสวนหนึ่งประชาคมอาเซียน(ASEAN) ซึ่งมีกรอบความรวมมือที่สําคัญ

อีกประการหนึ่งคือเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกัน
ภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคมมีผลใหตองเปดการคาเสรี 
การลงทุนเสรี การเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษยและการเงินเสรีตั้งแตป พ.ศ.2558 เปนตนไป สาขาฯตองผลิตบัณฑิต
ใหมีความเขาใจและปรับตัวใหสอดคลองสัญญาที่ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกองคการอาเซียนที่
ไดลงนามความรวมมือรวมกันโดยเฉพาะทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่ผูคนในประเทศอาเซียนตองมีความรู
ความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานที่แตกตางไปจากประเทศของตนเอง รวมทั้งการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนเพื่อใหสังคมอาเซียนเปนสังคมที่มีความเอื้ออาธร มีสวัสดิการ มีความ
มั่นคงและอยูรวมกันแบบสันติสุข
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12. ผลกระทบจาก ขอ11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
กรอบความรวมมือกันระหวางประเทศ โดยเฉพาะ ประชาคมอาเซียนที่มีความรวมมือที่สําคัญ 3 ประเด็น

คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี่ยน  สงผลใหเกิดความกาวหนาที่สําคัญตอการคาขาย  การศึกษา ลงทุน การเคลื่อนยายทรัพยากรมนุษย และ
การเงินที่จะมีเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศในประชาคมอาเซียนไดสะดวก รวดเร็ว ขณะที่อุปสรรคตางๆลดลง   

สาขาฯจํา เปนพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพและสนองตอบความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสอดคลองกับสัญญาที่ประเทศไทยรวมลงนามกับกลุมประเทศใน
ASEANที่จะมีผลตั้งแตพ.ศ.2558 โดยสาขาฯจะพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพที่สูงกวาเดิม เชนมีความรู ทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่ใชในอาเซียน มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถ
ในการสื่อสารเขาใจในวัฒนธรรม สามารถเจรจาติดตอกับชาวตางชาติโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนไดเปนอยาง
ดี เปนตน                                                                                          

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกริก เปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯซึ่งเปนเมืองหลวงเปนศูนยกลางของการศึกษา 

เศรษฐกิจ การขนสงการเดินทาง การทองเที่ยว รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของไทย มหาวิทยาลัยฯจําเปนตองมี
หลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานสามารถทํางานรวมกับคนไทยและตางชาติ
โดยเฉพาะในภูมิภาค ASEAN

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดการสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย มีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น หรือหลักสูตรในคณะบริหารธุรกิจ 

ดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาที่เปนพื้นฐานซึ่งนักศึกษาตองเรียนในคณะอื่นประกอบดวย กลุมวิชาภาษา กลุมวิชา

วิทยาศาสตรคณิตศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชาสังคม
13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นในคณะบริหารธุรกิจหรือคณะอื่นสามารถเลือก

เรียนบางรายวิชาตามความสนใจของแตละคนเปนวิชาเลือกเสรี หรืออาจเลือกเปนวิชาโทตามที่สาขาฯไดกําหนด
ไวแลว
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13.3 การบริหารจัดการ
การจัดการการเรียนการสอนตองมีวางแผน ประสานงาน รวมมือกับสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจหรือ

สาขาอื่นที่มิใชคณะบริหารธุรกิจในการเปดปดวิชา เนื้อหาวิชา กลยุทธการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานวิชาการและทักษะดานการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อสรางความได

เปรียบเทียบทางการแขงขันในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติ 

ความสําคัญ
การจัดการทรัพยากรมนุษยไดรับการยอมรับวาความสําคัญในโลกปจจุบันที่เชื่อวาทรัพยากรมนุษยเปน

ปจจัยที่มีความสําคัญสูงสุดในองคการและปจจัยที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน การจัดการทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหไดทรัพยากรมนุษยที่ดีและมีศักยภาพและความสามารถสูง รวมทั้งตองมีการพัฒนาและบํารุงรักษา
ทรัพยากรมนุษยตอเนื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยจึงมีบทบาทที่สําคัญมากในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทามกลางการแขงขันที่เขมขนรุนแรง

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถผลิตทรัพยากร

บุคคลที่มีความรูระดับสูงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศ  สามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศได 
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอปรกับกระแสโลกาภิวัฒนที่มีสวนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาตาง
ตองเรงปรับกลยุทธและกระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วและรุนแรงดังกลาว

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกไดปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุดเมื่อ
ปพ.ศ.2551 จึงเห็นความจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ป  เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ตลาดแรงงาน สังคม ประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่
ตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริงและยั่งยืน
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วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ คานิยม  และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร

มนุษย การจัดการและประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายของชีวิต
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนํา ใฝรู เรียนรูดวยตนเอง และสามารถใชภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร 
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถชี้นําสังคม 

2. แผนการพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้
1.การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวามาตรฐานคุณวุฒิสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน

1. ติดตามความตองการและการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
2. เชิญผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของเขา
รวมพัฒนาหลักสูตร
3. รวมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการเรียนการสอน
4. ติดตามและประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ

1. เอกสารความตองการและการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
2.เอกสารการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
3.เอกสารการสํารวจความพึงพอใจ
ของบัณฑิต
4.เอกสารการสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอน
5.เอกสารการดําเนินงานของสาขา
ฯ
6.เอกสารการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาในรายวิชาตางๆ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้
2. การพัฒนาความรู ทักษะ 
ทัศนคติและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของคณาจารย

1.อาจารยใหมตองผานสอบ
คัดเลือกจากคณะกรรมการและเขา
รับการอบรมเรื่องเทคนิคการสอน 
การวัดและการประเมินผล
2.คณาจารยตองเขารับการ
พัฒนาการอบรมความรูและทักษะ
ใหมๆเรื่องเทคนิคการสอน การวัด
และการประเมินผล รวมทั้งศาสตร
ความรูใหมๆโดยเฉพาะความรูใน
สาขาฯอยางสม่ําเสมอ

1.เอกสารการประเมินผลการสอบ
คัดเลือกอาจารยใหม
2.เอกสารการเขารับการอบรมของ
อาจารยใหม
3.เอกสารการเขารับการอบรมของ
คณาจารย
4.เอกสารการประเมินการสอนโดย
นักศึกษาในรายวิชาตางๆ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

หลักสูตรนี้จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาคือภาคตน
และภาคปลาย

1.2 การศึกษาภาคฤดูรอน
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนใหเปนตามหลักเกณฑและระเบียบของมหาวิทยาลัย

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี

2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการสําหรับนักศึกษาภาคปกติ กรณีใชวิทยากรพิเศษจาก
ภายนอกอาจจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
2.2  คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา

    ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญา ใหใชการเทียบโอนหนวย

กิตเปนรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
(4) ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(5) ตองแตงกายสุภาพ  เรียบรอย  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาแรกเขาอาจขาดความรู ทักษะดานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เพียงพอตอการเรียนสาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย รวมทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรพื้นฐาน

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อการแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
อาจารยสาขาฯ อาจารยสาขาอื่นฯที่เกี่ยวของ นักศึกษารุนพี่ใหคําปรึกษา แนะนํา  และสอนเสริมให
นักศึกษา           
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป

ชั้นป ปการศึกษา
2555 2556 2557 2558

ชั้นปที่ 1 50 50 50 50
ชั้นปที่ 2 45 45 45
ชั้นปที่ 3 40 40
ชั้นปที่ 4 40
รวม 175
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หนวย : บาท)

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ
2555 2556 2557 2558

คาลงทะเบียน 3,000,000 5,700,000 8,100,000 10,500,000
รวมรายรับ 3,000,000 5,700,000 8,100,000 10,500,000
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2.6.2 รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย:บาท)

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.)

2555 2556 2557 2558 2559

ก.  งบดําเนินการ

1. คาใชจายบุคลากร 227,200.- 496,000.- 745,600.- 937,600.- 937,600.-

รายละเอียด
คาสอน  (400 บาท/ชม.*16 
ครั้ง)
จํานวนชั่วโมง/สัปดาห
คาผูชวยสอน (150 บาท/ชม * 
16 ครั้ง จํานวน  1 วิชาตอป)

217,600.-
34
9,600.-

486,400.-
76
9,600.-

736,000.-
115
9,600.-

928,000.-
145
9,600.-

928,000.-
145
9,600.-

2.  คาใชจายดําเนินงาน(ไม

รวม ขอ 3)

56,750.- 146,700.- 434,850.- 727,300.- 727,300.-

รายละเอียด
เอกสารประกอบการสอน   
50  บาท/วิชา - จํานวนวิชา
คากระแสไฟฟา
-คาความเย็น(22.5บาท/วิชา/
คน)
-แสงสวาง(0.5 บาท/วิชา./คน)
-คอมพิวเตอร(0.5บาท/ชม./
คน)
คาใชบริการอินเตอรเน็ต (200 
บาท/ภาคการศึกษา/คน)

25,000.-
10

11,250.-
250
250
20,000.-

55,000.-
22

49,500.-
1,100.-
1,100.-
40,000.-

255,000
34

114,750.-
2,550.-
2,550.-
60,000.-

440,000.-
44

198,500.-
4,400.-
4,400.-
80,000.-

440,000.-
44

198,500.-
4,400.-
4,400.-
80,000.-



3. ทุนการศึกษา 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย

214,200.- 214,200.- 214,200.- 214,200.- 214,200.-

รวม (ก) 518,150.- 876,900.- 1,414,650.- 1,899,100.- 1,899,100.-

ข.งบลงทุน

คาครุภัณฑ-เอกสารการสอน 214,200.- 214,200.- 214,200.- 214,200.- 214,200.-

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 596,000.- 596,000.- 596,000.- 596,000.- 596,000.-

รายละเอียด
- คอมพิวเตอรเครื่องละ 
25,000 บาท คาเสื่อมราคา 
20% ตอป จํานวน 100 เครื่อง
ตลอดหลักสูตร 4 ป
- เกาอี้เรียน ตัวละ 600 บาท 
คาเสื่อมราคา 20% ตอป 
จํานวน  200 ตัว ตลอด
หลักสูตร 4 ป
- เครื่องฉาย LCD 6 เครื่อง ๆ 
ละ 60,000 บาท คาเสื่อมราคา 
20% ตอป

500,000.-

24,000.-

72,000.-

500,000.-

24,000.-

72,000.-

500,000.-

24,000.-

72,000.-

500,000.-

24,000.-

72,000.-

500,000.-

24,000.-

72,000.-

รวม (ข) 810,200.- 810,200.- 810,200.- 810,200.- 810,200.-

รวม (ก)+(ข) 1,328,350.- 1,687,100.- 2,224,850.- 2,709,300.- 2,709,300.-

จํานวนนักศึกษา 50 100 150 200 200

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 26,567.- 16,871.- 14,832.33 13,546.50 13,546.50

**หมายเหตุ     คาใชจายตอหัวนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  คาใชจายตอหัวนักศึกษา 
           60,000 บาทตอปการศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.
2549

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเขาศึกษาใน

หลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกริก
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิตได ทั้งนี้เปน

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกริก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยจากมหาวิทยาลัยอื่น
สามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัดได 

3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 123 หนวยกิต

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มีรายละเอียดตางๆ 

ดังตอไปนี้

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จํานวน 123 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน  3  หมวดวิชาดังตอไปนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30  หนวยกิต
    1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
    1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     6 หนวยกิต
    1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร     6 หนวยกิต
    1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร     6 หนวยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  87  หนวยกิต
วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวน 6   หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย  2 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 5 หลัก มีความหมายดังนี้

บธ หรือ BA หมายถึง กลุมวิชาคณะบริหารธุรกิจ
ตัวเลข หมายถึง 

เลขหลักหมื่น แสดง ระดับปริญญา/ชั้นปการศึกษา
เลขหลักพัน แสดง สาขาวิชา
เลขหลักรอย แสดง กลุมวิชา/หมวดวิชา
เลขหลักสิบและหลักหนวย แสดง การจัดลําดับรายวิชา
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น     30  หนวยกิต  จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้

- กลุมวิชาภาษา    ใหเรียนจํานวน  12 หนวยกิต  ใหเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3 (3-0-6)
AT11102 Business Thai  
ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1 3 (2-2-5)
AT11104  English 1
ศศ11105  ภาษาอังกฤษ 2 3 (2-2-5)
AT11105  English 2
ศศ21106  ภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
AT21106  English 3

- กลุมวิชาวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6  หนวยกิต  
จากกลุมวิชาตอไปนี้

- กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศศ11107  คณิตศาสตรทั่วไป 3 (3-0-6)
AT11107  General  Mathematics
ศฐ11502  สถิติเบื้องตน 3 (3-0-6)
EC11502  Introduction  to  Statistics
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียน  3 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้
ศศ11108  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6)
AT11108  Science  and  Technology in Daily  Life
ศศ11109  ชีวิตและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6)
AT11109  Life and  Environment
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ14101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน     3 (2-2-5)
BA14101  Introduction  to  Computer Technology
กลุมวิชามนุษยศาสตร    6  หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน             3 (3-0-6)
AT11110  Introduction  to  Information  Science
ศศ11111  มนุษยกับอารยธรรม 3 (3-0-6)
AT11111  Man  and  Civilization
ศศ11112  ตรรกวิทยา 3 (3-0-6)
AT11112  Logic
ศศ11113  ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 3 (3-0-6)
AT11113  Social  Philosophy  and  Ethics
ศศ11114  บัณฑิตอุดมคติไทย 3 (3-0-6)
AT11114  Thai  Ideal  Graduate
กลุมวิชาสังคมศาสตร    6  หนวยกิต  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
ศศ11115  สังคมและเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
AT11115  Society  and  Economy
ศศ11116  สังคมและการปกครอง 3 (3-0-6)
AT11116  Society  and  Government
ศศ11117  มนุษยกับสังคม 3 (3-0-6)
AT11117  Man  and  Society
ศศ11118  จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
AT11118  General  Psychology
ศศ11119  เศรษฐกิจพอเพียง 3  (3-0-6)
AT11119  Sufficiency  Economy
นต11104  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0-6)
LW11104  Introduction  to  General  Law
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

2. หมวดวิชาเฉพาะ  87 หนวยกิต
วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต
บช15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5)
AC15203  Fundamental  Accounting 
บธ22201 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA22201 Organization  and  Management
บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)
BA22202 Human  Resource  Management
บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
BA25201 Managerial  Accounting
บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA24201 Business  Information  System
บธ32201 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BA32201 Taxation
บธ 32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
BA32202 Operation  Management
บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BA21201 Business  Finance
บธ13201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
BA13201 Principles  of  Marketing
บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA42201 Strategic  Management
นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
LW11105  Introduction  to  Business  Law
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)
EC11501  Principles  of  Economics 
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
BA21202 Quantitative Analysis and Business  Statistics
ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
AT32207  Business  English 
ศศ 42208ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
AT42208 Communicative  Business  English

2.2  วิชาเอกบังคับ             30 หนวยกิต
บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6)
BA32301 Organizational   Behavior 
บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
BA32302 Recruitment  Selection  and Performance  Appraisal
บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32303 Human  Resource  Management Information  System
บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32304  Human  Resource Development
บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)
BA32305 Human  Resource  Planning
บธ42301 การจัดการคาตอบแทน          3(3-0-6)
BA42301 Compensation  Management
บธ42302  การวิจัยทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6)
BA42302  Human  Resource  Research
บธ42303 การจัดการความรู 3(3-0-6)
บธ42303 Knowledge Management
บธ42304  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย                          3(3-0-6)
BA42304  Seminar  in  Human  Resource Management
บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)
BA42305  Labour  Relations
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

2.3  วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
โดยใหเลือกศึกษาในรายวิชาตอไปนี้
บธ32401 จิตวิทยาบริการ                   3(3-0-6)
BA32401 Psychology for Service
บธ32402 การสื่อสารในองคการ         3(3-0-6)
BA32402 Corporate Communication          
บธ32403 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-1-6)
BA32403 Computer  Application for  Human Resource  Management
บธ32404 การจัดการทีมงาน            3(3-0-6)
BA32404 Team Management
บธ32405 การจัดการการจัดจางหนวยงานภายนอก 3(3-0-6)
BA32405 Outsourcing  Management
บธ42401 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
BA42401 Conflict Management and Negotiation  
บธ42402 การจัดการบุคลากรที่เปนเลิศ               3(3-0-6)
BA42402 Talent  Management
บธ42403 การจัดการสมรรถนะบุคลากร 3(3-0-6)
BA42403 Competency Base  Management
บธ42404 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
BA42404 Labour  Law
บธ42405 ภาวะผูนําและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA42405 Leadership and Business  Ethics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก 
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาโท   (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) 15 หนวยกิต

นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโทตองเรียนวิชาตอไปนี้  6 
หนวยกิต บธ22201 องคการและการจัดการ  3 หนวยกิต  บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3 หนวยกิต  และ
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอย  กวา 9 หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเรียนสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท  
จะตองเรียนวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต  และใหนักศึกษาเลือกเรียน
วิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา  12 หนวยกิต

บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6)
BA32301 Organizational   Behavior 
บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
BA32302 Recruitment  Selection  and Performance  Appraisal
บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32303 Human  Resource  Management Information  System
บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32304  Human  Resource Development
บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)
BA32305 Human  Resource  Planning
บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)
BA42305  Labour  Relations
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย ในแตละภาค
เรียนของปการศึกษาเปนดังนี้

ที่ 1
ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
หนวย

กิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หนวย
กิต

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

ทั่วไป
3(3-0-6) ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)

บธ22201 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6)
บธ13201 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)

15 15

ปที่ 2
ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ศศ 21106 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) ศฐ11502 สถิติเบื้องตน (เลือกเสรี) 3(3-0-6)
บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
บธ32301 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) บธ32302 การสรรหา คัดเลือก และ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)

ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัด-
การทรัพยากรมนุษย

3(3-0-6)

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) บธ32201 การภาษีอากร 3(3-0-6)
18 18
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ปที่ 3
ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) บธ42302 การวิจัยทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
บธ32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) บธ42303 การจัดการความรู 3(3-0-6)
บธ42301 การจัดการคาตอบแทน 3(3-0-6) บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติ

ธุรกิจ
3(3-0-6) บธ42305 แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)

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

18 18

ปที่ 4
ภาคตน ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย
กิต

บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3(3-0-6)
บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)

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

15 6
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษา       ใหเรียนจํานวน   12  หนวยกิต     จากรายวิชาตอไปนี้
  ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ    3 (3-0-6)

AT11102  Business   Thai  
การใชภาษาไทยเพื่อประยุกตใหเขากับลักษณะของงานทางธุรกิจ และสามารถติดตอสื่อสารทาง

ธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1              3(2-2-5)
AT11104  English 1        

การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการ
สื่อสารทางสังคม และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2           3 (2-2-5)
AT11105 English 2        
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1

การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณการ
สื่อสารทางธุรกิจ และเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3            3(2-2-5)
AT21106 English 3        
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2

การใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และเพื่อการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม



มคอ.2
-25-

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใ หเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน       
6  หนวยกิต  จากกลุมวิชาดังตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน  3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
AT11107 General Mathematics  

ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต 
กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน  

ศฐ11502 สถิติเบื้องตน          3(3-0-6)
EC11502 Introduction to Statistics 

ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติพรรณนา และสถิติ
อนุมาน ความนาจะเปน  กลุมตัวอยาง ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปร  สุม  
การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะของ ประชากรหนึ่งกลุมและประชากร
สองกลุม  การวิเคราะหไคสแควร

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
AT11108 Science and Technology in Daily Life

ความแตกตางและความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของมนุษย

ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
AT11109 Life and Environment

ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลไกความสัมพันธของ
สรรพสิ่งในระบบนิเวศน   วิกฤตการณของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต  แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม  กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่
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 บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน                3(2-2-5)
BA14101 Introduction to Computer Technology

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรและการประมวลผลขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ความมั่นคงสารสนเทศ
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตางๆ

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร     ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต  จากรายวิชาดังตอไปนี้

ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6)
AT11110 Introduction to Information Science 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล และการใชหองสมุด 
เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะหนําเสนอ  และเขียน
รายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6)
AT11111 Man and Civilization

พัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารย
ธรรมไทยเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทั้งในอดีต
และปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ

ศศ11112 ตรรกวิทยา                  3 (3-0-6)
AT11112 Logic

หลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตองของการอาง
เหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณการอาง
เหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 3(3-0-6)
AT11113 Social Philosophy and Ethics

ปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยาง
สันติสุข

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6)
AT11114 Thai Ideal Graduate

การปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเปนสําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มีสุข  ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกริกที่วา  “ความรูทําใหองอาจ”

     1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้

ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
AT11115 Society and Economy

การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม
ที่มีตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยใหตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

ศศ11116 สังคมและการปกครอง 3(3-0-6)
AT11116 Society and Government

ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบันการเมืองการปกครอง 
รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ธรรมาภิบาล พัฒนาการของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมือง เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับ
ความชอบธรรมทางการเมือง
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
AT11117 Man and Society

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทาง
สังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสังคม ตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย

ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
AT11118 General Psychology

พฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข

ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
AT11119 Sufficiency Economy

ความหมาย ปรัชญา องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ และการประยุกตใช
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
LW11104 Introduction to General Principles of Law

ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหงกฎหมาย  การ
ยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑ    การ
ทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้ และละเมิด
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

2. หมวดวิชาเฉพาะ  87 หนวยกิต
วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต
บช15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5)
AC15203  Fundamental  Accounting 

ความสําคัญของการบัญชี  ตลอดจนแนวคิด  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รูปแบบของ
ธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี  การบัญชีสําหรับสําหรับธุรกิจบริการ  ซื้อขายสินคา และผลิตภัณฑ  
การจัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ การวิเคราะหความสัมพันธของรายการตาง ๆ ในงบ
การเงิน

บธ22201 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA22201 Organization  and  Management

ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ  ประเภทขององคการตาง ๆ  วิวัฒนาการของ
แนวความคิด   ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการจัดการ  ไดแก  การวางแผน  การจัด
องคการ  การจัดคนเขาทํางาน  การสั่งการและการควบคุม

บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6)
BA22202 Human  Resource  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201  องคการและการจัดการ

วิวัฒนาการ    ความคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย  ไดแก  การวางแผน  การสรรหา  
และการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  การฝกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน    การบริหารคาตอบแทน  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  มาตรฐานแรงงาน
ทรัพยากรมนุษย และสารสนเทศทางดานการจัดการ ตลอดจนการวิจัยทรัพยากรมนุษย
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA25201 Managerial  Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน

ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ  การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการจําแนก
ประเภทตนทุน  แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ  การทํางบการเงินการบัญชีตามความรับผิดชอบ  
เพื่อการวางแผน และการควบคุมของฝายบริหาร  ความสัมพันธของตนทุน  ปริมาณและกําไร  การใช
ตนทุนสําหรับการตัดสินใจ  การจัดทําและการใชประโยชนงบประมาณ

บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA24201 Business  Information  System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน

องคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศทั่วไป  ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  การ
ใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การบัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต สินคาคงคลัง การตลาด การจัดสงและการสนับสนุนทางดานบุคลากร  ตลอดจนการ
ใชงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ประโยชน และผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกร
ธุรกิจ

บธ32201 การภาษีอากร 3(3-0-6)
BA32201 Taxation

หลักการจัดเก็บภาษี และการปฏิบัติทางภาษีตามประมวลรัษฎากร  และตามพระราชบัญญัติ วา
ดวยการจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  ที่บังคับใชในปจจุบัน  ซึ่งไดแก ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม    ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป   ภาษีศุลกากร    ภาษี
สรรพสามิต  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย
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บธ 32202 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
BA32202 Operation  Management
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป

     การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ   การพยากรณการผลิต    การออกแบบ     
ผลิตภัณฑ และกระบวนการ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ     
การจัดการสินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการ

บธ21201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
BA21201 Business  Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ 15203 หลักการบัญชีเบื้องตน

     ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน   รูปแบบของ
ธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ    เทคนิคในการวิเคราะห  และวางแผนทางการเงิน   หลักเบื้องตนในการ
บริหารการเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน  และการจัดหาเงินทุน

บธ 13201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
BA13201 Principles  of  Marketing              

แนวคิดพื้นฐาน และหนาที่ทางการตลาด  สภาพแวดลอมทางการตลาด  ระบบขอมูลทาง
การตลาดและการวิจัยตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  การวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ  การบริหารผลิตภัณฑ   การตั้งราคา  ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา  
การสงเสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคม

บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA42201 Strategic  Management

           วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
               กระบวนการบริหารกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก    การจัดทํากลยุทธ

ระดับองคการ  ระดับธุรกิจ   และระดับหนาที่   การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ  การประยุกตใช
ดวยการจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
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นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน              3(3-0-6)
LW11105  Introduction  to  Business  Law

ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน  
บริษัท  เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย   สัญญาเชาซื้อ  
สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร                3(3-0-6)
EC11501  Principles  of  Economics 
           ความเปนมา และความสําคัญ ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร พฤติกรรมของผูบริโภค และผูผลิต การ

กําหนดราคาในตลาดลักษณะตาง ๆ ตามการแขงขันและตามทําเลที่ตั้ง เปนตน ความหมายและสวนประกอบของ
รายไดประชาชาติ เงินเฟอและการวางงาน  นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการคาระหวางประเทศ

บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6)       
BA21202 Quantitative Analysis and Business  Statistics

          ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ   เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แนนอนและความไมแนนอน  การใชโปรแกรมเชิงเสน  การวิเคราะหโครงขายงาน  การจําลองสถานการณ  
รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศศ32207  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ      3(3-0-6)
AT32207  Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ศศ 21106 ภาษาอังกฤษ 3
          ศึกษาและฝกฝนการใชวาทกรรมและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมการทํางาน   การ
ติดตอสื่อสาร และการเจรจาทางธุรกิจขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง
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ศศ42208  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ   3(3-0-6)
AT42208 Communicative Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ32207 ภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ
          ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ รายงานการประชุม
การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ  พรอมทั้งสามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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2.2  วิชาเอกบังคับ             30 หนวยกิต
บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6)
BA32301 Organizational   Behavior 
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201 องคการและการจัดการ

พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดยวิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอ
พฤติกรรมของ บุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขาถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมใน
องคการ  การสรางทีมงาน    การ สื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  การบริหาร
ความขัดแยง  คุณคาและวัฒนธรรมองคการ

บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
BA32302 Recruitment  Selection  and Performance  Appraisal
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ 
ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลการสรรหา  และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย   แนวคิด  ทฤษฎี การ
ประเมินผลระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32303 Human  Resource  Management Information  System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  การนําสารสนเทศและการเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย  เพื่อชวยในการตัดสินใจและ
การบริหาร  การพัฒนาระบบ สารสนเทศทรัพยากรมนุษยในองคการ  การใชงานระบบและเทคนิค
ทางคอมพิวเตอรในระบบงานสารสนเทศอันจะทํา ใหการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ  
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บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32304  Human  Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ
บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอดจนการจัดการความรู

บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)
BA32305 Human  Resource  Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากร

มนุษย กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน การสํารวจและการวิเคราะหขอมูล

กําลังคน   เทคนิคการพยากรณกําลังคน  การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
แนวโนมของการวางแผน ทรัพยากรมนุษยในอนาคต

บธ42301 การจัดการคาตอบแทน          3(3-0-6)
BA42301 Compensation  Management
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด  ทฤษฎี หลักการจัดการคาตอบแทน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารคาตอบแทน  
กระบวนการบริหารคาตอบแทน  ไดแก  การวิเคราะหงาน  การประเมินคางาน   การสํารวจคาตอบ

แทน   การจัดทําโครงสรางคาตอบแทน  ประเภทของคาตอบแทนตาง ๆ ในองคการ  กฎหมายที่

เกี่ยวของกับคาตอบแทน   การบริหารคาตอบแทนทางออม  การวิจัยและแนวโนมคาตอบแทนใน

อนาคต
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บธ42302  การวิจัยทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6)
BA42302  Human  Resource  Research
วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย, 

บธ.21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
ขั้นตอน และวิธีการวิจัยทรัพยากรมนุษย   การใชเครื่องมือในการวิจัยทรัพยากรมนุษย  การใช

สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทรัพยากรมนุษย      โปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําและวิเคราะหขอมูล   การเขียน
รายงานวิจัยดานทรัพยากรมนุษย  

บธ42303 การจัดการความรู 3(3-0-6)
บธ42303 Knowledge Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

ทฤษฎีและนิยามเกี่ยวกับความรู ทฤษฎีการการจัดการความรู การประยุกตและเครื่องมือการ
จัดการความรู     แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู  กระบวนการการจัดการความรู แบบจําลองการ
จัดการความรู และวิธีการจัดการความรูระดับองคการไดแก การสกัดความรูที่มีอยู  การสรางความรูใหม  
การทําความรูใหเปนระบบ การจัดการความรูเพื่อนําไปใชทํางาน การใชประโยชน  การวัดคา และการ
ประเมินผล

บธ42304  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย                          3(3-0-6)
BA42304  Seminar  in  Human  Resource Management
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปที่ 4

สัมมนาประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย  ดวยการศึกษา คนควา รวบรวม
จากขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  บทความ  และกรณีศึกษา
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บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)
BA42305  Labour  Relations
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครอง
แรงงานการประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการ
เสริมสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ

2.3  วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
โดยใหเลือกศึกษาในรายวิชาตอไปนี้

บธ32401 จิตวิทยาบริการ                   3(3-0-6)
BA32401 Psychology for Service
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล สาเหตุและปจจัยที่มีผลตอความเชื่อและคานิยมของบุคคลที่
เกี่ยวกับการทํางานและการพักผอนของคนโดยเฉพาะคนวัยทํางาน เนนการนําจิตวิทยามาใชใหบริการแก
กลุมบุคคลดานนันทนาการ   การแนะนํา และการใหความเพลิดเพลิน

บธ32402 การสื่อสารในองคการ         3(3-0-6)
BA32402 Corporate Communication   
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูด องคการกับการ
สื่อสาร การสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม กิจกรรมการสื่อสารในกลุม การเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารเพื่อการจัดการ และการแกปญหาการสื่อสาร
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บธ32403 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-1-6)
BA32403 Computer  Application for  Human Resource  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

         ความสําคัญและโครงสรางของระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย  ฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย  
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนงานทรัพยากรมนุษยสมัยใหม  การวิเคราะหและการออกแบบ
ระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย  ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย  ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยบนพื้นฐานเทคโนโลยีเว็บไซต  ระบบ
บริการพนักงานแบบรวมศูนย และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยสําหรับผูบริหาร

บธ32404 การจัดการทีมงาน            3(3-0-6)
BA32404 Team Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิดการทํางานเปนกลุม กระบวนการทํางานเปนกลุม ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม 
บทบาทและบุคลิกภาพของผูนํา การจัดการความขัดแยงในการทํางาน การสรางความรวมมือในกลุม แนว
ทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการกลุม รวมทั้งกรณีศึกษา

บธ32405 การจัดการการจัดจางหนวยงานภายนอก 3(3-0-6)
BA32405 Outsourcing  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

ความหมาย  ความเปนมา ประโยชนและกระบวนการของ Outsourcing  กรณีศึกษาของ
Outsourcing  ในงานทรัพยากรมนุษย และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการใช  Outsourcing  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการ
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บธ42401 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
BA42401 Conflict Management and Negotiation  
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

           ความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการขัดแยง   ที่มาและกระบวนการของความขัดแยง 
ความขัดแยงระหวางบุคคลและระหวางกลุม การแกไขความขัดแยง วิธีการจัดการความขัดแยงในองคการ
ขั้นตอน การเจรจาตอรอง การเตรียมพรอม บรรยากาศ กลวิธีและการสื่อความในการเจรจาตอรอง รวมทั้ง
การปฏิบัติหลังการเจรจาตอรอง

บธ42402 การจัดการบุคลากรที่เปนเลิศ               3(3-0-6)
BA42402 Talent  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะและศักยภาพที่สูงเกินกวาพนักงานปกติ (Talent)  โดย
ทั่วไป  ตั้งแตกระบวนการในการสรรหา  คัดเลือกพัฒนาศักยภาพ  การจูงใจ  รวมถึงการบํารุงรักษาใหอยู
ในองคการใหยาวนาน  เพื่อพัฒนาองคการใหเจริญเติบโตทั้งในปจจุบันและอนาคต

บธ42403 การจัดการสมรรถนะบุคลากร 3(3-0-6)
BA42403 Competency Base  Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

        กระบวนการในการนําสมรรถนะ(Competency) มาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยในดาน
ตาง ๆ ไดแก การสรรหา การคัดเลือกและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การจัดการคาตอบแทน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใหกระบวนการในการจัดหา  พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ
และมีคุณคาใหอยูกับองคการตลอดไป

บธ42404 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
BA42404 Labour  Law
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน เชน สัญญาจางแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
กฎหมายคุมครองแรงงาน วิธีพิจารณาศาลแรงงาน การประกันสังคมเปนตน
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บธ42405 ภาวะผูนําและจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA42405 Leadership and Business  Ethics
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

       ความหมายและความสําคัญของภาวะผูนําบทบาทและหนาที่ของผูนํา  ภาวะผูนําตามสถานการณ
และการ บริหารการเปลี่ยนแปลง  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในธุรกิจ และกรณีศึกษา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก 
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วิชาโท   (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) 15 หนวยกิต

นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโทตองเรียนวิชาตอไปนี้  6 
หนวยกิต บธ22201 องคการและการจัดการ  3 หนวยกิต  บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3 หนวยกิต  และ
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอย  กวา 9 หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเรียนสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท  
จะตองเรียนวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต  และใหนักศึกษาเลือกเรียน
วิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา  12 หนวยกิต

บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6)
BA32301 Organizational   Behavior 
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201 องคการและการจัดการ

พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดยวิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอ
พฤติกรรมของ บุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขาถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมใน
องคการ  การสรางทีมงาน    การ สื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ  การบริหาร
ความขัดแยง  คุณคาและวัฒนธรรมองคการ

บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
BA32302 Recruitment  Selection  and Performance  Appraisal
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ 
ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลการสรรหา  และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย   แนวคิด  ทฤษฎี การ
ประเมินผลระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32303 Human  Resource  Management Information  System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  การนําสารสนเทศและการเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย  เพื่อชวยในการตัดสินใจและ
การบริหาร  การพัฒนาระบบ สารสนเทศทรัพยากรมนุษยในองคการ  การใชงานระบบและเทคนิค
ทางคอมพิวเตอรในระบบงานสารสนเทศอันจะทํา ใหการจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ  

บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA32304  Human  Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ
บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอดจนการจัดการความรู

บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)
BA32305 Human  Resource  Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากร

มนุษย กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน การสํารวจและการวิเคราะหขอมูล

กําลังคน   เทคนิคการพยากรณกําลังคน  การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
แนวโนมของการวางแผน ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
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บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)
BA42305  Labour  Relations
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย  

แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครอง
แรงงานการประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการ
เสริมสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1  หัวหนาสาขา

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

ป พ.ศ 
ที่สําเร็จ

การศึกษา
1 นายวิโรจน  

มานะมั่นชัยพร
3160400153568 อาจารย พบ.ม.

ศศ.บ.

การบริหารงาน
บุคคล
รัฐศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2529

2525

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

ป พ.ศ 
ที่สําเร็จ

การศึกษา
1 นายวิโรจน  

มานะมั่นชัยพร
3160400153568 อาจารย พบ.ม.

ศศ.บ.

การบริหารงาน
บุคคล
รัฐศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2529

2525
2 ดร.สนอง ดีประดิษฐ 5101400125650 อาจารย ปร.ด.

พบ.ม.

ศ.บ

การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย
นโยบายและแผน

เศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

2549

2526

2524

3 ผศ.ประคอง สุคนธ
จิตต

3160600556810 ผูชวย
ศาสตราจารย

บธ.ม.
ศศ.ม.

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป
นโยบายและการ
วางแผนสังคม
การเลขานุการ

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
วิทยาลัยเกริก

2539
2532

2524
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ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา

ป พ.ศ 
ที่สําเร็จ

การศึกษา
4 ผศ.อนันต บุญสนอง 3240500159842 ผูชวย

ศาสตราจารย
Ph.D.
ศศ.ม.

บธ.บ.

Social  Science
เทคโนโลยีสังคม

การตลาด

Magadh  University
สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
วิทยาลัยเกริก

2553
2538

2531
5 นางเพ็ญพรรณ 

ชูติวิศุทธ
3120600661109 อาจารย ศศ.ม.

บธ.บ.

เทคโนโลยีสังคม

บริหารงานบุคคล

สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
วิทยาลัยเกริก

2533

2524
6 นางสาวพิกุลทอง 

หงษหิน
3569900236068 อาจารย ศศ.ม.

บธ.บ.

เทคโนโลยีสังคม

การเลขานุการ

สถาบันเทคโนโลยี
สังคม (เกริก)
วิทยาลัยเกริก

2533

2525





ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

1 ผศ.ดวงทิพย จันทรอวม บธ.บ. การเลขานุการ วิทยาลัยเกริก ผูชวยศาสตราจารย เอกสารประกอบการสอน 9 6 6 9 6 6
เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาหลักการตลาด และ

บธ.ม. การตลาด สถาบันเทคโนโลยี วิชานโยบายผลิตภัณฑและ
สังคม(เกริก) ราคา

ตําราวิชา หลักการตลาด
และบทความทางวิชาการ

ที่ปรับปรุงใหม

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร

                      3.2.4   อาจารยประจํารวมสอน



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

2 นายปยชาติ สุขเกษม ศศ.บ. รัฐศาสตร มหาวิทยาลัย -เอกสารประกอบการ- 12 12 6 12 12 6
(บริหารรัฐกิจ) รามคําแหง สอนวิชาการจัดการการ-

บธ.ม. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีสังคม ตลาด และวิชาการวิจัย-
(เกริก) การตลาด

3 นางนวลจันทร โชติคุณากร บธ.บ. การเลขานุการ วิทยาลัยเกริก -เอกสารประกอบการ 12 12 6 12 12 6
บธ.ม. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีสังคม สอนวิชา การจัดการ-

(เกริก) การขาย ,วิชาการจัดการ-
สงเสริมการขาย 
-ตําราวิชาการจัดการการ-
ขาย

4 น.ส.นริศรา วิล ศศ.บ. วิทยาลัยเกริก -เอกสารประกอบการ 12 12 6 12 12 6
บธ.ม. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีสังคม สอนวิชา หลักการตลาด,

(เกริก) การจัดการการคาปลีก-
และการคาสง

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

ที่ปรับปรุงใหม

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

5 นางชเนตตี พิพัฒนางกูร บธ.บ. การเงิน สถาบันเทคโนโลยีสังคม -เอกสารประกอบการ- 12 12 6 12 12 6
(เกริก) สอนวิชา การเงินธุรกิจ

บธ.ม การเงิน มหาวิทยาลัยเกริก และวิชาการจัดการสินเชื่อ
6 น.ส.วรรณนิภา หลอเพ็ญศรี พศ.บ. การจัดการเชิง- คณะพาณิชศาสตร- เอกสารประกอบการสอน 9 9 6 9 9 6

ปริมาณ และการบัญชี วิชาการวิเคราะหเชิง-
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริมาณทางธุรกิจ และวิชา

พบ.ม. การจัดการการ- สถาบันบัณฑิต- การจัดการสินทรัพยธุรกิจ
เงิน พัฒนบริหารศาสตร

7 นายสัจจะ สุขสงค ศบ. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เอกสารประกอบการสอน 12 9 6 12 9 6
วิชา หลักการลงทุน และ

MBA การเงิน สถาบันบัณฑิต- วิชา การศึกษาความเปน-
พัฒนบริหารศาสตร ไปไดทางการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

8 ผศ.นุชนาท จันทเตมีย บธ.บ. การบัญชี วิทยาลัยเกริก ผูชวยศาสตราจารย เอกสารประกอบการสอน 12 12 6 3 3 6
ศศ.ม. เทคโนโลยี- สถาบันเทคโนโลยีสังคม วิชาหลักการบัญชีเบื้องตน

สังคม (เกริก) วิชาหลักการบัญชี 2  และ
ตําราวิชา หลักการบัญชี 1
และวิชา หลักการบัญชี 2

9 นางจินดา จอกแกว บธ.บ. การบัญชี วิทยาลัยศรีโสภณ เอกสารประกอบการสอน 12 12 6 3 3 6
บธ.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิชาหลักการบัญชี 1 และ

วิชาการบัญชีขั้นกลาง 2

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

10 ผศ.จุฑามาส ไพบูลยศักดิ์ วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูชวยศาสตราจารย เอกสารประกอบการสอน 15 12 6 15 12 6
วิชาโครงสรางขอมูลและ-

พบ.ม. คอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิต- อัลกอริทึม
พัฒนบริหารศาสตร วิชาระบบการจัดการฐาน-

ขอมูล
ตําราวิชาโครงสรางขอมูล-
และอัลกอริทึมดวย C/C++ 12 12 6 12 12 6
ตําราวิชา การออกแบบและ
ระบบการจัดการฐานขอมูล

11 นางนงนาท นพคุณ วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลา- เอกสารประกอบการสอน
นครินทร วิชาระบบสารสนเทศทาง-

วท.ม. คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ธุรกิจ 12 12 6 12 12 6
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุดวย C++

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

12 นางกฤษณา ศุขหมอก วท.บ. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการสอน 15 15 6 15 15 6
พบ.ม. การวิจัยดําเนินงาน สถาบันบัณฑิต- วิชาการเขียนโปรแกรม-

พัฒนบริหารศาสตร เบื้องตน
บทความเรื่องตัวแบบสนับ-
สนุนการตัดสินใจในการ-
หาจํานวนชองใหบริการ-
ที่เหมาะสมของธนาคาร

13 นายชัยมาศ คะมา วท.บ. คอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏจันทร เอกสารประกอบการสอน
เกษม วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยว-

วท.ม. เทคโนโลยีสาร สถาบันเทคโนโลยี- กับคอมพิวเตอร
สนเทศ พระจอมเกลาเจาคุณ- บทความเรื่องอินเทอรเน็ต-

ทหารลาดกระบัง และการสืบคนขอมูล
14 นายนิรัญ งามเกิด วท.บ. เทคโนโลยี- สถาบันราชภัฏ- เอกสารประกอบการสอน

อุตสาหกรรมเครื่องกลฉะเชิงเทรา วิชาพื้นฐานระบบคอมพิว-
วท.ม. วิทยาการคอม- มหาวิทยาลัยรังสิต เตอร และวิชาการวิเคราะห-

พิวเตอร และการออกแบบระบบฯ

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

15 ดร.ดรุณี ชูประยูร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย 6 6 - 3 3 6
ศรีนครินทรวิโรฒ
 วิทยาเขตบางเขน

ศศ.ม. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

16 นางวัชรี นวมแกว ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 12 12 6 3 3 6
ศศ.ม. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรับปรุงใหม

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

17 นางสาวนิธิวดี อดุลยพันธ กศ.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัย- 12 12 6 3 3 6
ศรีนครินทรวิโรฒ
บางแสน

ค.ม. คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
18 นางสุทิศา รัตนวิชา ศ.บ. การคลัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 12 12 6 3 3 6

ศ.ม. เศรษฐศาสตร สถาบันเทคโนโลยีสังคม
เชิงปริมาณ (เกริก)

19 นางฉัตรรัตน เชาวลิต ค.บ. บรรณารักษ วิทยาลัยครูเพชรบุรี 9 9 3 3 3 6
ศศ.บ. สารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

20 นางประไพพิศ เขมะชิต ค.บ. สุขศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12 12 6 3 3 6

ค.ม. จิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษาและ
การแนะแนว

พบ.ม. เศรษฐศาสตร สถาบันบัณฑิต-
การธนาคาร พัฒนบริหารศาสตร

21 นางจุฬาลักษณ แกวศิวะวงศ น.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 12 12 6 3 3 6
น.บ.ท. กฎหมาย สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติ-
บัณฑิตยสภา

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

22 นางรัชนี คงภักดี น.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 12 12 6 12 12 6

น.บ.ท. กฎหมาย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ-
บัณฑิตยสภา

23 ผศ.สุมล มานัสฤดี ศ.บ การเงินการ วิทยาลัยเกริก ผูชวยศาสตราจารย 9 9 - 9 9 -
(เกียรตินิยม ธนาคาร

อันดับ 1)
พบ.ม. วางแผนเศรษฐ- สถาบันบัณฑิต

กิจ พัฒนบริหารศาสตร

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ที่ปรับปรุงใหม
ภาระการสอนที่มีอยูแลว ภาระการสอนในหลักสูตร



ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

ลําดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล วุฒิทุก สาขา สถาบัน การคนควาวิจัย
ระดับ วิชาเอก ที่สําเร็จ การแตงตํารา

การศึกษา ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค ภาค
ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน

24 น.ส.พรหมพร สนิทขวัญ ศบ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 12 6 12 12 6
ศ.ม. การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

25 นส.จรรยา ไพโรจนกุล กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 12 12 6 12 12 6
วิโรฒ  บางแสน

อ.ม. บรรณารักษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26 นายปรีชา ปยจันทร วท.บ. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- 12 12 6 12 12 6

นครินทร
วท.ม. วิทยาศาสตร- มหาวิทยาลัยเกษตร-

สิ่งแวดลอม ศาสตร

ภาระการสอนในหลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม

รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน

คุณวุฒิ ภาระการสอน(คาบ/สัปดาห)

ภาระการสอนที่มีอยูแลว

















ศศ.ม. สถาบันเทคโนโลยี
สังคม(เกริก)

บธ.บ. การเลขานุการวิทยาลัยเกริก
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน) (ถามี)
ไมมี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย(ถามี)
ไมมี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่ตองการพัฒนาตามหลักสูตรนี้คือ

1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต กตัญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม ความประหยัด เคารพ
ตอกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธุรกิจ

1.2 มีความรูดานบริหารธุรกิจและศิลปะวิทยาการที่เกี่ยวของ และมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ

1.3 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา แสวงหาทางเลือกและวิเคราะหทางเลือกอยางรอบดาน
1.4 มีความสามารถในการวางแผนงาน จัดลําดับขั้นตอนของการทํางาน การนําเสนอแผนงานไป

ปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน
1.5 มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม รับฟงความเห็นของผูอื่น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี

ภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม
1.6 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
1.7 มีความสามารถในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูล

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

สังคม และสิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
(3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถ

จัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
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2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
การสอนที่ใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม ดวยปลูกฝงใหนักศึกษาปฏิบัติตาม

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย วินัย เชนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายใหเหมาะสม  ฝกการ
ทํางานกลุมใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
จิตสํานึกสาธารณะ มีความซื่อสัตยสุจริตไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น  เปน
ตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองเปนตัวอยางที่ดีและตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทํา
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ เปนตน

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมอาจประเมินผลดวยวิธีดังนี้
(1)  ประเมินผลจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินผลจากการมีวินัยและพรอมเพียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินผลจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินผลจากการตอบคําถามในหองเรียน
(6) ประเมินผลจากการตอบคําถามขอสอบ
(7 ) ประเมินผลจากการดําเนินชีวิตในและมหาวิทยาลัย

2.2 ความรู
2.2.1ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
(2) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทางดาน

สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
(3) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการ

วางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ

(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งความ
เขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนสอนแบบบรรยาย สอนหลักการทางทฤษฎี 

และประยุกตใชในสภาพแวดลอมจริงที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม มอบหมายให
นักศึกษาติดตามความกาวหนาของความรูและวิชาชีพ และตั้งคําถามใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการ
เรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
การประเมินจากการเรียนรูดานความรู อาจประเมินผลดวยวิธีดังนี้

(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) การศึกษา ดูงานและการบรรยายพิเศษ
(6) การตอบคําถามแสดงความคิดเห็นในและนอกชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะปญญา

(1) สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ

(2) มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชแกปญหาทางธุรกิจและ
สถานการณทั่วไป

(3) สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะปญญา
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู สอนใหตระหนึกถึง
ความสําคัญสารสนเทศ การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และสามารถตัดสินใจอยางถูกตองสอดคลองกับ
สถานการณ อาจใชกรณีศึกษา สัมมนา อภิปรายกลุม การฝกงานในสถานประกอบการ มอบหมายให
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นักศึกษาติดตามความกาวหนาของความรูและตั้งคําถามใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน 
และการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรง
มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปญญา
การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปญญา คําถามหรือขอสอบควรเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห การ

แกปญหาโดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฏีการประยุกตความรูที่ เรียนมา และการตัดสินใจที่ถูกตอง หลีกเลี่ยง
ขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกเพียงคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามหรือ
เนนความจํา อาจประเมินผลดวยวิธีดังนี้

(1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน โดยใชกรณีศึกษา
(2) รายงานที่นักศึกษาจัดทําและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(3) การตอบคําถามแสดงความคิดเห็นในและนอกชั้นเรียน
(4) การทําโครงการธุรกิจจําลอง
(5) การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของ

กลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรคเอื้อตอการแกไขปญหา

ของทีม
(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนใหนักศึกษาเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู สอนเนนมีทํา

กิจกรรมรวมกันเปนทีม มีการแบงหนาที่การทํางานและไดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอยางสรางสรรค ทั้งนี้
ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.4.3กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เปนการ
ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักศึกษาดวยการสังเกต หรือสัมภาษณทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ อาจประเมินผลดวยผานวิธีดังนี้

(1) การทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรียนของนักศึกษา
(2) การทําโครงการธุรกิจจําลอง
(3) การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) การทํากิจกรรมรวมกันในและนอกชั้นเรียน
(5) การศึกษา ดูงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ

วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม

สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
(4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชเทคโนโลยีอื่นๆไปใชสนับสนุนการ

ดําเนินงานของธุรกิจ
2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอนที่สรางตระหนักรูถึงความสําคัญและคุณคาของการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยการแสดงใหเห็นและยกตัวอยางที่สอดคลองและทันตอ
สถานการณจากสอนแบบบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน การมอบหมายงานใหนักศึกษาที่ตองใช
ทักษะดังกลาว และการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
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2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยพิจารณาจากการใชเลือกใชเครื่องมือคณิตศาสตร สถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อาจประเมินผลผานวิธีดังนี้

(1) การทํารายงานและนําเสนอในชั้นเรียนของนักศึกษา
(2) การทําโครงการธุรกิจจําลอง
(3) การทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร
(4) การทํากิจกรรมรวมกันในและนอกชั้นเรียน
(5) การฝกงานในสถานประกอบการ

2.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง((ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 

ขอ2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งแตละรายวิชาอาจนําไปสูผลการเรียนรูที่แตกตาง
กันในแตละดาน
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต และมีจิตอาสา
2. มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  สามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะ และ สามารถแกไข
ปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีความเคารพในสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย

2. ดานความรู
1. มีความรูความเขาใจในเนื้อหาของรายวิชา
2. มีความสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เพื่อพัฒนา ศักยภาพความเปนมนุษยที่
สมบูรณ
3. มีความสามารถนําความรูไปประยุกต  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยางยั่งยืน

3. มีความสามารถในการประเมินสถานการณ และสรุปประเด็นปญหา  เพื่อนําไปแกไข
ปญหาในสถานการณจริง

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผูอื่น
2. มีความสามารถในการแกไขสถานการณ  ไดอยางเหมาะสม
3. มีความเปนผูนํา และผูตามไดอยางเหมาะสม  สามารถรวมงานกับบุคคลอื่นได
4. มีมนุษยสัมพันธ  มีจิตสาธารณะ ไมเห็นแกตัว โอบออมอารี มีน้ําใจ และ เสียสละ

3. ดานทักษะทางปญญา
1. สามารถเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ
2. มีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อความเขาใจ และแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะและสามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ  เพื่อการทํางานอยางเปน
ระบบ
2. มีความสามารถสื่อสารกับเพื่อนรวมงานในองคกรและบุคคลที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสมและ
สรางสรรค



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก        o ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 1. คุณธรรม       จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

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

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ                
ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1                 
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2                 
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3                 
ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป                 
ศฐ11502 สถิติเบื้องตน                 
ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวัน                         

                

ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม                                                                                   
บธ14101 เทคโนโลยีคอม
พิวเตอรเบื้องตน

              

ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน               
ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม             
ศศ11112 ตรรกวิทยา               
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม
ทางสังคม   

              



รายวิชา 1. คุณธรรม       จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี

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

ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย                  
ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ                  

   ศศ11116 สังคมกับการปกครอง                
ศศ11117 มนุษยกับสังคม                 
ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป                 
ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง                
นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยว

   กับกฎหมายทั่วไป
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หมวดวิชาเฉพาะดาน

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดลอม
2. มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
3. มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ

2. ดานความรู
1. มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2. มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับบริหารธุรกิจทางดาน
สังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
3. มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการ
วางแผนการจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณ
4. มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งความ
เขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน

3. ดานทักษะทางปญญา
1. สามารถสืบคน ประเมินขอมูล จากหลายแหลงและมีประสิทธิภาพดวยตนเอง เพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
2. มีความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล คิดอยางสรางสรรค สามารถบูรณาการ
ความรูจากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณเพื่อใชแกปญหาทางธุรกิจและสถานการณ
ทั่วไป
3. สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยางรอบดาน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทํางานเปนกลุมและมีทักษะในการทํางานเปนทีม แสดงภาวะผูนํา สมาชิกของ
กลุมไดอยางเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได
2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตางอยางสรางสรรคเอื้อตอการแกไขปญหาของ
ทีม

       3 .มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
4. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และใชเทคโนโลยีอื่นๆไปใชสนับสนุนการดําเนินงาน
ของธุรกิจ



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum  Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทาง

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

วิชาแกนธุรกิจ

บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
บธ22201 องคการและการจัดการ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
บธ32201 การภาษีอากร ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
บธ21201 การเงินธุรกิจ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
บธ13201 หลักการตลาด ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○
นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○
ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○
ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○



รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทาง

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

วิชาเอกบังคับ

บธ32301 พฤติกรรมองคการ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ32302 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○
บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○

บธ32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

บธ42301 การจัดการคาตอบแทน ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

บธ42302 การวิจัยทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

บธ42303 การจัดการความรู ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○

บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

บธ42305 แรงงานสัมพันธ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○



รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู
3.ทักษะทาง

ปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

วิชาเอกเลือก

บธ32401 จิตวิทยาบริการ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

บธ32402 การสื่อสารในองคการ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ32403 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

บธ32404 การจัดการทีมงาน ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○

บธ32405 การจัดการการจัดจางหนวยงานภายนอก ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ42401 การจัดการความขัดแยงและการเจรจา
ตอรอง ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

บธ42402 การจัดการบุคลากรที่เปนเลิศ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

บธ42403 การจัดการสมรรถนะบุคลากร ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

บธ42404 กฏหมายแรงงาน ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
บธ42405 ภาวะผูนําและจริยธรรมทางธุรกิจ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.2549 คณะฯ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยใช
สัญลักษณ   ดังตอไปนี้

สัญลักษณ  (เกรด) ระดับ ความหมาย
A 4.0 ดีเยี่ยม  (Excellent)
B+ 3.5 ดีมาก  (Very  Good)
B 3.0 ด ี (Good)
C+ 2.5 ปานกลาง  (Fairly  Good)
C 2.0 พอใช  (Fair)
D+ 1.5 ออน  (Poor)
D 1.0 ออนมาก  (Very  Poor)
F 0.0 ตก (Fail)

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณตอไปนี้

สัญลักษณ  (เกรด) ความหมาย
I ยังไมสมบูรณ  (Incomplete)
S พอใจ  (Satisfactory)
U ไมพอใจ  (Unsatisfactory)
W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

การใชสัญลักษณ  A, B+, B, C+, C, D+, D และ  F  จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ  
และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา

มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและผลการสอบใหเปนไปตามแผนการสอน

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยองคกรระดับสากล 
โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้

(1) สภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสํารวจระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม 

และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นใน
สถานศึกษานั้น ๆ

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพแลว ในดานความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 
สาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค
ความรูของนักศึกษา

           (7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและ
วางขาย, (ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
และประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2549  หมวดการสําเร็จการศึกษา (ภาคผนวกหมายเลข 1)
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมี
อาจารยพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา แนะนํา

 (2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่องโดยการทําวิจัยในสาขาวิชาฯเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยการทําวิจัยในสาขาวิชาฯ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย รวมทั้งการนําคอมพิวเตอร
มาใชในการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมหรือสัมมนาในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆเชน ความรู

ดานคอมพิวเตอร การวิจัยและภาษาอังกฤษ เปนตน
(2) การสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยทําผลงานและขอตําแหนงทางวิชาการ

(3) การสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยสรางองคความรูใหม หรือการพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) การสงเสริม สนับสนุนอาจารยเขารวมกิจกรรมใหบริการวิชาการแกชุมชน
(5) การสงเสริม สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร
 ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรระดับสาขาวิชา และคณะวิชาทั้ง

ภายในและภายนอก อันประกอบดวยคณบดี   รองคณบดี ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
1.การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยอาจารย

และนักศึกษาสามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ ทางดานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย

2. การพัฒนานักศึกษาใหสามารถเรียนรูได
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
3.  การตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

คุณภาพมาตรฐาน
4. การประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ

1.การจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพด านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ 

2. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ป

3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมให
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง

4.การเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถ เพื่อกระตุน และสราง
แรงบันดาลใจใหนักศึกษา

5. การกําหนดจํานวนอาจารยมีคุณวุฒิไม
ต่ํ า ก ว า ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ เ ป น ผู มี
ประสบการณตองมีจํานวนไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน

- หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย มีความทันสมัยและมีการ
ปรับปรุงสม่ําเสมอ

- จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ 
และวิชา เรี ยนที่ มีแนวทางใ ห
นักศึกษาไดศึกษาคนควาความรู
ใหมไดดวยตนเอง

- จํ าน วนแ ละร ายชื่ อ คณาจาร ย
ประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และการพัฒนา
อบรม ของอาจารย

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู

- ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุน
การเรียนรูของผูสนับสนุนการ
เรียนรู โดยนักศึกษา
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล
6. การสนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน

ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย หรือในดานที่
เกี่ยวของ

7. การสงเสริมอาจารยประจําหลกัสูตร
ใหไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ

8.การประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก
ป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป

9. ประเมินความพึงพอใจของ  
    หลักสูตรและการเรียนการสอน  
    โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

- ผลการประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ป

- ผลประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษาทุกๆ ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาฯรวมกับคณะฯจัดทํางบประมาณประจําปและเสนอของบประมาณประจําปในแตละปการศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยฯเพื่ออนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม

2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
สถานที่  

- ใชอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย คณะบริหารธุรกิจ 
ใชอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5 มีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร    (ภาคผนวกหมายเลข 2)
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- อุปกรณในการเรียนการสอนเชน เครื่องฉาย LCD ไมโครโฟน เครื่องขยายเสี่ยง ทีวี VDO DVD 
และVisualizer  (ภาคผนวกหมายเลข 3)

- และหองสมุดของสํานักหอสมุดเพื่อใหบริการหนังสือ วารสาร ตําราทั้งภาษาไทยและ
ตางประเทศที่หลากหลายและทันสมัย มีที่นั่งที่เพียงพอและเย็นสบาย เปนตน 

(ภาคผนวกหมายเลข 4)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษยกับสํานักหอสมุดไดประสานงานรวมกันในการใหอาจารยผูสอนแต
ละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตํารา วารสารและสื่ออื่นๆเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ในแตละปการศึกษา หนวยงานตางๆเชนสํานักหอสมุด ศูนย

คอมพิวเตอร  เปนตนจะมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรและความพึงพอใจของผูใชบริการ เพื่อการ
ปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม

มีการสอบคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยการสอบ
สัมภาษณ การสอบขอเขียน(แลวแตละกรณี) และการสอบสอน โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิต
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคอยางนอยตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย

3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
อาจารยพิเศษ หมายถึงอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณตรงสายงานในรายวิชานั้น มี
ความสําคัญมาก เปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา อาจารยพิเศษตองเปนผูมี
ประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท ตองไดรับมอบหมายรายวิชาที่สอนจากหัวหนาสาขา
ฯและไดรับเชิญสอนแตงตั้งเปนทางการจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
บุคลากรสายสนับสนุนมีหนาที่ในการบริการใหอาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย จึงจําเปนตองไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคน ในแตละปการศึกษา

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

(1) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มา
เปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา

 (2) คณะฯมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาทั้งการเรียนและ
สวนตัวสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได โดยอาจารยของคณะทุกคนมีหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาใหแกนักศึกษา กําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได รวมทั้งมี
ที่ปรึกษาดานกิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้เปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

6. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ  มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 
1

ปที่ 
2

ปที่ 
3

ปที่ 
4

ปที่ 
5

 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

    

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา

    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.2 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

    

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบมคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา

    

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา

    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานในมคอ.7 ปที่ผานมา(ยอนหลัง 1 ป)

    

8. อาจารยใหม(ถามี)ทุกคนตองไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน

    

   9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง

    

 10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนตองไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

    

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

 

12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5



13. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายใน 1 ป ไมนอย
กวารอยละ 80 ของบัณฑิตที่จบในแตละปการศึกษา



14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด
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      1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
      2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
     3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบมคอ.2 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
     4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบมคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
     5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
     6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
     7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปที่ผานมา(ยอนหลัง 1 ป)
     8.อาจารยใหม(ถามี)ทุกคนตองไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน และเทคนิค
การสอน
     9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
     10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนตองไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
     11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5 
     12.ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
     13. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 ของบัณฑิตที่จบในแตละป
การศึกษา

14. บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น อาจารยผูสอนจะประเมินผูเรียน โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ขอมูลขางตนสามารถ
ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักสูตรมากนอยเพียงใด อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
เทคนิคการสอน เนื้อหา เครื่องมือและสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน

นอกจากนี้ผลการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน อาจแสดงวาผูเรียนมีความรูความเขาใจ
ในหลักสูตรมากนอยเพียงใด  ทั้งมีการประชุมคณาจารยในสาขาวิชาฯ เพื่อปรึกษาหารือรวมกันและการวิจัยใน
ชั้นเรียนซึ่งจะมีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การ
ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา เกณฑการประเมินผลรายวิชา การใชสื่อการสอนในทุก
รายวิชาและการจัดสภาพแวดลอมในการเรียนการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

2.1 การประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
มีการติดตามประเมินความรูของนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยอาจประเมินจากนักศึกษาวิชาสัมมนาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย และการใหขอมูลจากศิษยเกา
2.2 การประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
มีการประเมินขอมูลจากการสัมภาษณหรือแบบสอบถามจากนายจางหรือสถานประกอบการ
2.3 การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิใหความเห็นตอรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือรายงานการประเมินผล

การประกันคุณภาพภายในและภายนอก

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินงาน  ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
มีการรวบรวมขอมูลการประเมิน ขอ1 ,2,3  เสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานประจําปเสนอหัวหนาสาขาวิชาฯ รวมทั้งมีการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานหลักสูตร   ทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาสามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที 
หรือภาคการศึกษาถัดไป   สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  สังคม และประเทศชาติ





เหตุผลประกอบ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หนวยกิต

-วิชาแกนธุรกิจ                  45 -วิชาแกนธุรกิจ                  45

-วิชาเอกบังคับ                   33 -วิชาเอกบังคับ                   30

-วิชาโท                               15 -วิชาเอกเลือก                 12 เปลี่ยนจากวิชาโท  เปน-

วิชาเอกเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

                         รวม 129 หนวยกิต                          รวม 123 หนวยกิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต



เหตุผลประกอบ

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา ใหเรียน  12 หนวยกิต กลุมวิชาภาษา ใหเรียน  12 หนวยกิต

จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1101 การใชภาษาไทย 3 หนวยกิต

ศศ11102 ภาษาไทยธุรกิจ 3 หนวยกิต เปลี่ยนวิชาเพื่อใหสอดคลอง

กับคณะบริหารธุรกิจ

ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 3 หนวยกิต ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 3 หนวยกิต ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 3 หนวยกิต ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ใหเลือก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ใหเลือก

เรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต จาก เรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 หนวยกิต จาก

กลุมวิชาตอไปนี้ กลุมวิชาตอไปนี้

-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน -กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน

3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป 3 หนวยกิต ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1203 สถิติเบื้องตน 3 หนวยกิต ศฐ11502 สถิติเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน -กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน

3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี- เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

                  ในชีวิตประจําวัน 3 หนวยกิต

ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอม- บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร- เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

               พิวเตอร 3 หนวยกิต                   เบื้องตน 3 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรเดิม
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หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

ตัดออก



เหตุผลประกอบ

กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต

จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้

-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน   3 หนวยกิต คือ -บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน   3 หนวยกิต คือ

ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย 3 หนวยกิต ศศ11114  บัณฑิตอุดมคติไทย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต   จาก- -และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต   จาก-

รายวิชาตอไปนี้ รายวิชาตอไปนี้

ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสาร- ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและ ชื่อวิชา

               นิเทศ         สนเทศ 3 หนวยกิต                นิเทศ เนื้อหาคงเดิม

ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม 3 หนวยกิต ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1407 ตรรกวิทยา 3 หนวยกิต ศศ11112 ตรรกวิทยา 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

                  ทางสังคม 3 หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต

จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ 3 หนวยกิต ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1502 สังคมและการปกครอง 3 หนวยกิต ศศ11116 สังคมกับการปกครอง 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1504 มนุษยกับสังคม 3 หนวยกิต ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป 3 หนวยกิต ศศ11118 จิตวิทยาทั่วไป 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกิต ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย- นต11001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย- เปลี่ยนรหัสและปรับปรุงเนื้อหา

          ทั่วไป 3 หนวยกิต           ทั่วไป 3 หนวยกิต

               ทั่วไป
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หนวยกิต หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรเดิม

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง



เหตุผลประกอบ

2.หมวดวิชาเฉพาะ                         93  หนวยกิต 2.หมวดวิชาเฉพาะ                         87  หนวยกิต

วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต

บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต บธ10201 หลักการบัญชีเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

เนื้อหาวิชา

บธ.2101 องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต บธ22201  องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาวิชา

คงเดิม

บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ22202  การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาวิชา

คงเดิม

บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หนวยกิต บธ20201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

เนื้อหาวิชา

บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

เนื้อหาวิชา

บธ.3101 การภาษีอากร 3 หนวยกิต บธ32201 การภาษีอากร 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาวิชา

คงเดิม

บธ.3102 การจัดการงานผลิต 3 หนวยกิต บธ32202  การจัดการการปฏิบัติการ 3 หนวยกิต ปรับปรุงใหทันสมัยและ

สอดคลองกับแนวทาง

คณะกรรมการ TCOBS

บธ.3201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต บธ21201 การเงินธุรกิจ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.3301 หลักการตลาด 3 หนวยกิต บธ13201 หลักการตลาด 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุง

เนื้อหาวิชา

บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 หนวยกิต บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3 หนวยกิต นต11002 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร 3 หนวยกิต ปรับตาม มคอ.1 ของ

คณะบริหารธุรกิจ

ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ 3 หนวยกิต

บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและ- เปดเพิ่ม

                 สถิติธุรกิจ 3 หนวยกิต

เหตุผลประกอบ

ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 หนวยกิต บธ38201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชาและ

หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต

หลักสูตรเดิม หนวยกิต

ตัดออก

หนวยกิต

-153-



ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 3 หนวยกิต

บธ48201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ- เปดเพิ่มเพื่อเนนใหนัก

       สื่อสารทางธุรกิจ 3 หนวยกิต ศึกษาสามารถสื่อสาร

ทางดานธุรกิจไดมากขึ้น

                     รวม 45 หนวยกิต                      รวม 45 หนวยกิต

-154-

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

ตัดออก

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต



เหตุผลประกอบ

วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต

บธ.3103 พฤติกรรมองคการ 3 หนวยกิต บธ32301 พฤติกรรมองคการ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.3104 จิตวิทยาธุรกิจ 3 หนวยกิต

บธ.3105 การสรรหา  คัดเลือก  และ บธ32302 การสรรหา  คัดเลือก  และ เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

                ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 หนวยกิต                 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 หนวยกิต วิชาคงเดิม

บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ- บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการ- 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

               ทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เนื้อหาวิชาคงเดิม

บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.4104 การจัดการคาตอบแทน 3 หนวยกิต บธ42301 การจัดการคาตอบแทน 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.4105 การวิจัยทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ42302 การวิจัยทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.4106 การบริหารการเปลี่ยนแปลง-

         และการพัฒนาองคการ 3 หนวยกิต

บธ42303 การจัดการความรู 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ.4113 สัมมนาการจัดการทรัพยากร- บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากร- เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

               มนุษย 3 หนวยกิต                มนุษย 3 หนวยกิต วิชาคงเดิม

บธ.4114 แรงงานสัมพันธ 3 หนวยกิต บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

               แรงงานสัมพันธ วิชาคงเดิม

          รวม 33 หนวยกิต           รวม 30 หนวยกิต

เหตุผลประกอบ

วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ เพิ่มความเขมขนเนื้อหาวิชา

จํานวน   12 หนวยกิต สาขาฯใหมีความเชี่ยวชาญ

ฉพาะดานมากยิ่งขึ้น

หนวยกิต
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หนวยกิตหลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง

ตัดออก

                  จัดการทรัพยากรมนุษย

ตัดออก



บธ32401  จิตวิทยาบริการ 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ32402  การสื่อสารในองคการ 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ32403 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ-

                 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ32404 การจัดการทีมงาน              3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ32405 การจัดการการจัดจางหนวยงาน-

                 ภายนอก 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ42401  การจัดการความขัดแยงและ                      เปดเพิ่ม

และการเจรจาตอรอง 3 หนวยกิต

บธ42402 การจัดการบุคลากร- เปดเพิ่ม

                 ที่เปนเลิศ 3 หนวยกิต

บธ42403 การจัดการสมรรถนะ- เปดเพิ่ม

                 บุคลากร 3 หนวยกิต เปดเพิ่ม

บธ42404 กฎหมายแรงงาน 3 หนวยกิต

บธ42405  ภาวะผูนําและจริยธรรม- เปดเพิ่ม

                  ทางธุรกิจ 3 หนวยกิต

เหตุผลประกอบ

วิชาโท  15  หนวยกิต วิชาโท  15  หนวยกิต

     ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทจากสาขาใดสาขาหนึ่ง วิชาโท   (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น)

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยจํานวน 15 หนวยกิต     นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการจัด -

วิชาโท   (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) การทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท   จะตองเรียนวิชา

หนวยกิต
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หนวยกิตหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรเดิม



15 หนวยกิต บธ22201 องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต

    นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการจัด - บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต

การทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท   จะตองเรียนวิชา และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา

บธ.2101 องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต 9  หนวยกิต  

บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ตองการเรียน

และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท   จะ-

9  หนวยกิต  ตองเรียนวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต

บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต

และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา

12  หนวยกิต  

บธ.3103 พฤติกรรมองคการ 3 หนวยกิต บธ32301 พฤติกรรมองคการ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.3105 การสรรหา  คัดเลือก  และ บธ32302 การสรรหา  คัดเลือก  และ เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

                ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 หนวยกิต                 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 หนวยกิต วิชาคงเดิม

บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ - บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการ- 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ

               ทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เนื้อหาวิชาคงเดิม

บธ.3109  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต บธ32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

วิชาคงเดิม

บธ.4114 แรงงานสัมพันธ 3 หนวยกิต บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3 หนวยกิต เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

               แรงงานสัมพันธ วิชาคงเดิม

เหตุผลประกอบ

3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

      ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก       ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก

สาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก  สาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก  

หรือเลือกศึกษาวิชา บธ.4700 สหกิจศึกษา  จํานวน 

 6 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต
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                  จัดการทรัพยากรมนุษย



บธ.4700 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เหตุผลประกอบ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา กลุมวิชาภาษา

ศท.1101   การใชภาษาไทย 3(3-0-6)
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ตัดออก

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรเดิม หนวยกิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต



GE.1101  Thai  Usage

ศึกษาและฝกทักษะการฟง  การพูด  การอาน 

และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิ

ภาพ  ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพ

ของภาษา

ศท.11012 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) เปดเพิ่มเพื่อใหสอดคลองกับ

GE.11012 Business Thai  คณะบริหารธุรกิจ

การใชภาษาไทยเพื่อประยุกตใหเขากับลักษณะของ

งานทางธุรกิจ และสามารถติดตอสื่อสารทางธุรกิจได

อยางมีประสิทธิภาพ

ศท.1104  ภาษาอังกฤษ 1              3(2-2-5) ศศ11104  ภาษาอังกฤษ 1              3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1104  English 1        AT11104  English 1        ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษา- การใชภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน และเขียน  

อังกฤษ  โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง และ เพื่อมุงเนนการใชภาษาอังกฤษใหถูกตองและเหมาะสม

เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ กับสถานการณตางๆ 

ศท.1105  ภาษาอังกฤษ 2              3(2-2-5) ศศ11105  ภาษาอังกฤษ 2              3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1105  English 2        AT11105  English 2        ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104  ภาษาอังกฤษ 1 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ 11104  ภาษาอังกฤษ 1

ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน และเขียนภาษา- ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

อังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น  โดยมุงเนนการใช อังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น  โดยมุงเนนการ

ภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ ใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ 

ศท.2101  ภาษาอังกฤษ 3              3(2-2-5) ศศ21106  ภาษาอังกฤษ 3              3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.2101  English 3        AT21106  English 3        ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

วิชาบังคับกอน : ศท.1105  ภาษาอังกฤษ 2 วิชาบังคับกอน : ศศ 11105  ภาษาอังกฤษ 2

ฝกทักษะดานการฟง  พูด  อาน และเขียนภาษา- ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

อังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน  นําไปสูการศึกษาภาษาอังกฤษ อังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน  นําไปสูการศึกษาภาษา

เฉพาะดาน อังกฤษเฉพาะดาน

เหตุผลประกอบ

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ใหเลือกเรีนรทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 ใหเลือกเรียนรทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน 6 

หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้ หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้

-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน -กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน

3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิตหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)



GE.1202 General   Mathematics AT11107 General   Mathematics ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ  ลิมิตและความ ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ

ตอเนื่อง  อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการ และการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต กําหนด

ประยุกต  กําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน การเชิงเสน และความนาจะเปน  

ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใชแกปญหา

ศท.1203 สถิติเบื้องตน                3(3-0-6) ศฐ11502 สถิติเบื้องตน                3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1203  Introduction  to  Statistics EC11502  Introduction  to  Statistics ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณา  ความหมายและขอบ ความหมายและขอบขายของสถิติ วิธีการทางสถิติ

ขายของสถิติ  การแจกแจงความถี่  การวัดแนวโนมเขา พรรณนา และสถิติอนุมาน ความนาจะเปน  กลุมตัว

สูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การแจกแจงบางชนิด อยาง ตัวแปรสุม และการแจกแจงของตัวแปรกลุม การ

ของตัวแปรสุม  ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้งการทด ประมาณคา  การทดสอบสมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ

สอบสมมติฐาน  ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและ ลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม 

สหสัมพันธอยางงาย  การวิเคราะหอนุกรมเวลา  และ การวิเคราะหไคสแควร

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล

-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน -กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน

3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1301  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) ศศ11108 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย-ี เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1301  Science  and  Technology                ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาความหมาย  ประเภทของวิทยาศาสตรและ AT11108 Science  and  Technology in  Daily  Life

เทคโนโลยี   วิธีการทางวิทยาศาสตรและการคนควา ความแตกตางและความสัมพันธระหวาง-

ความรูใหม ๆ   ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี  บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลตอชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ 

มีอิทธิพลตอสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  และ สังคม และอารยธรรมของมนุษย

อารยธรรมของมนุษย

เหตุผลประกอบ

ศท.1302  มนุษยและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ  ชื่อวิชา

GE.1302  Man  and  Environment AT11109 Life  and  Environment เนื้อหาคงเดิม

ศึกษาบทบาทและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ความสัมพันธระหวางวิถีการดํารงชีวิตของสิ่งมี

สิ่งแวดลอม  ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบ ชีวิตกับสิ่งแวดลอม กลไกความสัมพันธของสรรพสิ่งใน

ตอสิ่งแวดลอม        การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ ระบบนิเวศ วิกฤตการณของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ

ความสมดุลอยางยั่งยืน สิ่งมีชีวิต  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวด

ลอม  กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานที่
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บธ.1601  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร- เปลี่ยนรหัสวิชา และ

                  คอมพิวเตอร                คอมพิวเตอร 3(2-2-5)                   คอมพิวเตอร                เบื้องตน 3(2-2-5) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

BA.1601  Introduction  to  Computer BA14101 Introduction to Computer Technology ใหทันสมัย

       ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   และ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประวัติ และวิวัฒนาการของ และสารสนเทศ  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

ของคอมพิวเตอร  องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร และการประมวลผลขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและ

ดานฮารดแวร  ซอฟตแวร  พีเพิลแวร การประมวลผลขอ อินเทอรเน็ต ความมั่นคงสารสนเทศและจริยธรรมทาง

มูลทางคอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ คอมพิวเตอร  โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตางๆ

ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร

กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้

-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน  3 หนวยกิต คือ -บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน  3 หนวยกิต คือ

ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) ศศ11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1411 Thai  Ideal  Graduate AT11114  Thai  Ideal  Graduate ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาคุณธรรม  จริยธรรม  การปฏิบัติตนไดอยาง การปฎิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมที่จํา-

ถูกตองเหมาะสม     เปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม เปนสําหรับครองตน ใหเปนผูเกง ดี  มีสุข  ตามปรัชญา

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกา ของมหาวิทยาลัยเกริกที่วา “ความรูทําใหองอาจ”

ภิวัตน

เหตุผลประกอบ

-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต  จาก- -และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต  จาก-

รายวิชาตอไปนี้ รายวิชาตอไปนี้

ศท.1401  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ- ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ ชื่อวิชา

         สารสนเทศ 3(3-0-6) AT11110 Introduction  to  Information  Science เนื้อหาคงเดิม

GE.1401  Introduction  to  Information  Science ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ  สังคมสาร-

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ  สังคม- สนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูล และการใชหองสมุด  

สารสนเทศ  ทักษะการคนหาขอมูลและการใชหองสมุด เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมี

เพื่อใหสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  และเขียน

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนวิเคราะห  นําเสนอ  และเขียน- รายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
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รายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง

ศท.1404  มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1404  Man  and  Civilization AT11111  Man  and  Civilization ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมของมนุษย  ทั้งอารย- พัฒนาการของอารยธรรมโลก และอารยธรรมไทย

ธรรมตะวันตก  อารยธรรมตะวันออก  และอารยธรรม ในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง 

ไทยในเชิงบูรณาการ  และบริบททางเศรษฐกิจ     การ สังคม  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทั้งในอดีตและปจจุบัน  

เมือง  สังคม  วัฒนธรรม  และภูมิปญญา  ทั้งในอดีตและ เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของ-

ปจจุบัน  เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติ มนุษยชาติ

ของมนุษยชาติ

ศท.1407  ตรรกวิทยา                   3(3-0-6) ศศ11112 ตรรกวิทยา                   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1407  Logic AT11112 Logic ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาหลักการอางเหตุผล  ทั้งการอางเหตุผลแบบ หลักการอางเหตุผล แบบนิรนัยและอุปนัย การตัด

นิรนัยและอุปนัย  การตัดสินความถูกตองของการอาง สินความถูกตองของการอางเหตุผล รวมทั้งความบก

เหตุผล  รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอาง พรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและ

เหตุผล  วิเคราะหและวิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็น วิจารณการอางเหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน

ในชีวิตประจําวัน

ศท.1410  ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- ศศ11113  ปรัชญาสังคมและจริยธรรม- เปลี่ยนรหัสวิชา และ

             ทางสังคม 3(3-0-6)              ทางสังคม 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

GE.1410  Social  Philosophy and Ethics AT11113 Social  Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออก- ปรัชญาสังคมและจริยธรรมตะวันออกและ

และตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม- ตะวันตกเพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยาง

อยางสันติสุข สันติสุข

เหตุผลประกอบ

กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ใหเรียน  6  หนวยกิต  

จากรายวิชาตอไปนี้ จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1501  สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1501  Society  and  Economy AT11115 Society  and  Economy ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาการผลิต  การบริโภค  การแลกเปลี่ยนซื้อขาย การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา

สินคาและการกระจายรายได             พฤติกรรมทาง และการกระจายรายได  พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ

เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน   อิทธิพลของโครงสราง ภาครัฐและเอกชน  อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม  
ทางสังคม  การเมือง  การปกครอง  และวัฒนธรรมที่มี การเมือง   การปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอสถาบัน

ตอสถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยใหตระหนัก ทางเศรษฐกิจในยุคตางๆโดยใหตระหนักถึงความ

ถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลก สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุคโลกาภิวัตน

ศท.1502  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) ศศ 11116  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1502  Society  and  Government AT 11116 Society  and  Government ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและ ความหมาย  ความสัมพันธของสังคมและ

การปกครอง   ระบบการปกครอง  สถาบันการเมืองการ การปกครอง    ระบบการปกครอง  สถาบันการเมือง

ปกครอง  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง และกลุมผลประ การปกครอง  รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง  และกลุม

โยชน  ธรรมาภิบาล   พัฒนาการของการปกครอง ผลประโยชน  ธรรมาภิบาล  พัฒนาการของการ

ระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจนการปฏิรูป ปกครองระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย  ตลอดจน

การเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับ การปฏิรูปการเมืองเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมือง

ความชอบธรรมทางการเมือง ควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง

ศท.1504  มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) ศศ11117 มนุษยกับสังคม 3(3-0) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1504  Man  and  Society AT11117 Man  and  Society ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย  กลุม- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม  

ทางสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทาง การจัดระเบียบทางสังคม  การขัดเกลาทางสังคม  

สังคม  และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปลี่ยน- และการสรางจริยธรรมในสังคม  การเปลี่ยนแปลง

แปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ที่ ทางสังคม   หนาที่ของสถาบันและปญหาของสังคมไทย

เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย

เหตุผลประกอบ

ศท.1505  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ศศ11118  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

GE.1505  General  Psychology AT11118 General  Psychology ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ พฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตางๆ เพื่อใหเกิด

เพื่อใหเกิดความรู  ความเขาใจ และสามารถนําไปประ ความรู   ความเขาใจ  และสามารถนําไปประยุกตใช

ยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางมีประสิทธิ

บุคคลนั้นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ทําให ภาพ   และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี ความสุข  

ความสุขตามอัตภาพของตน

ศท.1506  เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) ศศ11119  เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ
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GE.1506  Sufficiency  Economy AT11119 Sufficiency  Economy ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

ศึกษาความหมาย ปรัชญาองคประกอบของ- ความหมาย   ปรัชญา   องคประกอบของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการและการประยุกต พอเพียง การบูรณาการ  และการประยุกตใชเศรษฐกิจ

ใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

นบ.1501  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ นต11001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ เปลี่ยนรหัสวิชา และ

                กฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)                 กฎหมายทั่วไป 3(3-0) ปรับปรุงเนื้อหาวิชา

LW.1501 Introduction to General Principles of Law LW11001 Introduction to General Principles of 

ศึกษาถึงที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย                Law

การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหงกฎหมาย การ ที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การตี

ยกเลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ   ลักษณะ  ความกฎหมาย   การอุดชองวางแหงกฎหมาย  การยก

ของนิติกรรม   ประเภทของนิติกรรม  หลักเกณฑการทํา  เลิกกฎหมาย  บุคคลตามกฎหมาย  สิทธิ  ลักษณะของ

นิติกรรม  ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การ นิติกรรม  ประเภทของนิติกรรม  หลักเกณฑการทํานิติ

เลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไปของหนี้  และละเมิด กรรม  ลักษณะของสัญญา  ประเภทของสัญญา  การ

เลิกสัญญา  ลักษณะทั่วไปของหนี้  และละเมิด  

เหตุผลประกอบ

วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต

บธ.1400  หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส และปรับปรุง-

BA.1400  Fundamental  Accounting BA15203  Fundamental  Accounting เนื้อหาวิชา

ความสําคัญของการบัญชี  ตลอดจนแนวคิด- ความสําคัญของการบัญชี  ตลอดจนแนวคิด-

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รูปแบบของธุรกิจ จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  รูปแบบของธุรกิจ

หลักการและวิธีการทางบัญชี  การบัญชีสําหรับธุรกิจ- หลักการและวิธีการทางบัญชี  การบัญชีสําหรับสําหรับ

บริการ  ซื้อขายสินคา  และผลิตสินคา รายการปรับปรุง ธุรกิจบริการ  ซื้อขายสินคา และผลิตภัณฑ  การจัดทํา-

การปดบัญชี   การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ  การบัญชี งบการเงินสําหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ การวิเคราะห-

ภาษีมูลคาเพิ่ม  การจัดทํางบการเงิน  งบพิสูจนยอด- ความสัมพันธของรายการตาง ๆ ในงบการเงิน

เงินฝากธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หลักสูตรเดิม หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)



บธ.2101   องคการและการจัดการ         3 (3-0-6) บธ22201  องคการและการจัดการ         3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหาวิชา

BA.2101   Organization  and  Management BA22201 Organization  and  Management คงเดิม

ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ ลักษณะขององคการ  สภาพแวดลอมขององคการ

ประเภทขององคการตาง ๆ  วิวัฒนาการของแนวความ ประเภทขององคการตาง ๆ  วิวัฒนาการของแนวความ

คิด   ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการ- คิด   ทฤษฎีองคการ  ทฤษฎีการจัดการ  กระบวนการ-

จัดการ  ไดแก  การวางแผน  การจัดองคการ   การจัด- จัดการ  ไดแก  การวางแผน  การจัดองคการ   การจัด-

คนเขาทํางาน  การสั่งการและการควบคุม คนเขาทํางาน  การสั่งการและการควบคุม

บธ.2102  การจัดการทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหาวิชา

BA.2102  Human  Resource  Management BA22202 Human  Resource  Management คงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101  องคการและ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201  องคการและ

                            การจัดการ                             การจัดการ

      ศึกษาวิวัฒนาการ และแนวความคิดการวิวัฒนาการ    ความคิดและกระบวนการจัดการ-       ศึกษาวิวัฒนาการ และแนวความคิดการวิวัฒนาการ    ความคิดและกระบวนการจัดการ-

ทรัพยากรมนุษย  ไดแก  การวางแผน  การสรรหา  และ ทรัพยากรมนุษย  ไดแก  การวางแผน  การสรรหา  และ

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  การฝกอบรม และการ- การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย  การฝกอบรม และการ-

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหารคาตอบแทน  สุขภาพและความปลอดภัยใน การบริหารคาตอบแทน  สุขภาพและความปลอดภัยใน

การทํางาน     มาตรฐานแรงงาน      ตลอดจนการวิจัย การทํางาน     มาตรฐานแรงงาน      ตลอดจนการวิจัย

ทรัพยากรมนุษย และสารสนเทศทางดานการจัดการ ทรัพยากรมนุษย และสารสนเทศทางดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษย

เหตุผลประกอบ

บธ.2404   การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) บธ20201 การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุง

BA.2404   Managerial  Accounting BA20201 Managerial  Accounting เนื้อหาวิชา

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชี - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ15203 หลักการบัญชี -

                         เบื้องตน                           เบื้องตน  

    ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัด-

การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อการจําแนกประเภทตนทุน  การ  การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการจําแนกประเภท-

แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ  การทํางบการ ตนทุน  แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ  การทํา

เงินการบัญชีตามความรับผิดชอบ  เพื่อการวางแผน งบการเงินการบัญชีตามความรับผิดชอบ  เพื่อการวาง-

และการควบคุมของฝายบริหาร   ความสัมพันธของ แผนและการควบคุมของฝายบริหาร  ความสัมพันธของ

ตนทุน  ปริมาณและกําไร  การใชตนทุนสําหรับตัดสิน ตนทุน  ปริมาณและกําไร  การใชตนทุนสําหรับการตัด-

ใจการทํางบประมาณ  การวางแผนลงทุน สินใจ  การจัดทําและการใชประโยชนงบประมาณ

บธ.2604   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาใหกระชับ
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หลักสูตรปรับปรุงหนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรเดิม

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)



BA.2604   Business  Information  System BA24201 Business  Information  System มากขึ้น

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601  ความรูเบื้องตน- วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ14101 เทคโนโลย-ี

                          เกี่ยวกับคอมพิวเตอร                           คอมพิวเตอรเบื้องตน

ศึกษาองคประกอบและหลักการของระบบสารสน- องคประกอบและหลักการของระบบสารสนเทศ-

เทศทั่วไป  ศึกษาความสําคัญของระบบสารสนเทศ  ทั่วไป  ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  การใชเทคโน-

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบ- โลยีคอมพิวเตอรในการจัดทําระบบสารสนเทศ การ-

สารสนเทศ  การบัญชี และการเงิน  ระบบสารสนเทศ- บัญชีและการเงิน ระบบสารสนเทศทางการผลิต สินคา

ทางการผลิต  สินคาคงคลัง  การตลาด และสนับสนุน คงคลัง การตลาด การจัดสงและการสนับสนุนทางดาน

ทางดานบุคลากร  ตลอดจนการใชงานสารสนเทศเพื่อ บุคลากร  ตลอดจนการใชงานสารสนเทศเพื่อการจัด-

การจัดการ  ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสน- การ  ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่

เทศที่มีตอองคกรธุรกิจ มีตอองคกรธุรกิจ

บธ.3101   การภาษีอากร                         3(3-0-6) บธ 32201 การภาษีอากร                       3(3-0-6) ปรับปรุงรหัสวิชาใหม

BA.3101   Taxation BA 32201 Taxation เนื้อหาวิชาคงเดิม

หลักการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติทางภาษีตาม หลักการจัดเก็บภาษี และการปฏิบัติทางภาษีตาม

ประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติวาดวยการ ประมวลรัษฎากร  และตามพระราชบัญญัติวาดวย

จัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่บังคับใชใน การจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต  ที่บังคับ

ปจจุบัน  ซึ่งไดแก  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ภาษีเงิน ใชในปจจุบัน  ซึ่งไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษี

ไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากร- เงินไดนิติบุคคล     ภาษีมูลคาเพิ่ม    ภาษีธุรกิจเฉพาะ

แสตมป   ภาษีศุลกากร    ภาษีสรรพสามิต  ภาษีบํารุง- อากรแสตมป   ภาษีศุลกากร    ภาษีสรรพสามิต  ภาษี

ทองที่  ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย บํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย

เหตุผลประกอบ

บธ.3102   การจัดการงานผลิต                  3(3-0-6) บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ       3(3-0-6) ปรับปรุงใหทันสมัยและ

BA.3102   Operation  Management BA32202 Operation  Management สอดคลองกับแนวทาง

วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชาศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา ศศ11107 คณิตศาสตร- คณะกรรมการ TCOBS

         หนาที่ในงานผลิต  และการดําเนินการตาง ๆ                            ทั่วไป

เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยศึกษาถึง การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและ

ระบบการผลิต กระบวนการผลิต ไดแก การพยากรณ บริการ การพยากรณการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ

และวางแผนการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนา และกระบวนการ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผัง

ผลิตภัณฑ  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การวางผังโรงงาน  สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการ

การสมดุลสายงานผลิต  การจัดการโครงการผลิต สินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน เทคโนโลยีที่

การจัดการสินคาคงเหลือ  การจัดการคุณภาพและการ เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ

บํารุงรักษา

บธ.3201   การเงินธุรกิจ                         3(3-0-6) บธ21201 การเงินธุรกิจ                        3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา
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หลักสูตรเดิม หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)



BA.3201   Business  Finance BA21201 Business  Finance วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชี - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ15203 หลักการบัญช-ี

                           เบื้องตน                      เบื้องตน

     ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ      ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ

บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน   รูปแบบของ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน   รูปแบบของ

ธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ    เทคนิคในการวิเคราะห ธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ    เทคนิคในการวิเคราะห

และวางแผนทางการเงิน   หลักเบื้องตนในการบริหาร และวางแผนทางการเงิน   หลักเบื้องตนในการบริหาร

การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน

 และการจัดหาเงินทุน  และการจัดหาเงินทุน

บธ.3301   หลักการตลาด                        3(3-0-6) บธ13201 หลักการตลาด                      3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และ

BA.3301   Principles  of  Marketing BA13201 Principles  of  Marketing ปรับปรุงเนื้อหา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม   ความ- แนวคิดพื้นฐานและหนาที่ทางการตลาด  สภาพ-

หมาย ความสําคัญการตลาด  วิวัฒนาการการตลาด แวดลอมทางการตลาด  ระบบขอมูลทางการตลาดและ

ประเภทของตลาด    การจัดองคการการตลาด    การ- การวิจัยการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวน-

วิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด  การแบงสวนการ- ตลาด  การเลือกตลาดเปาหมาย  การวางตําแหนง-

ตลาด  และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  ตลาดเปา ผลิตภัณฑ  การบริหารผลิตภัณฑ  การตั้งราคา  ชอง-

หมาย  พฤติกรรมผูบริโภค  ระบบสารสนเทศและการ ทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา  การสง-

วิจัยการตลาด  สวนประสมการตลาด เสริมการตลาด  การตลาดเพื่อสังคม

เหตุผลประกอบ

บธ.4101   การจัดการเชิงกลยุทธ              3(3-0-6) บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ            3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา-

BA.4101   Strategic  Management BA42201 Strategic  Management วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4 วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4

       ศึกษากระบวนการการบริหารกลยุทธกระบวนการการบริหารกลยุทธ     การวิเคราะห        ศึกษากระบวนการการบริหารกลยุทธกระบวนการบริหารกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพ-

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก     การจัดทํา- แวดลอมทั้งภายในและภายนอก    การจัดทํากลยุทธ

กลยุทธระดับองคการ  ระดับธุรกิจ  และระดับหนาที่ ระดับองคการ  ระดับธุรกิจ   และระดับหนาที่   การนํา

การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ  การประยุกต กลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ  การประยุกตใชดวย

ใชดวยการจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ การจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ

นบ.1503  กฎหมายธุรกิจเบื้องตน              3(3-0-6) นต11002 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน              3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

LW.1503  Introduction  to  Business  Law LW11002  Introduction  to  Business  Law วิชาคงเดิม

       ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบ        ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวของกับการประกอบ

ธุรกิจ  การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน ธุรกิจ  การจัดองคกรทางธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวน
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หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรเดิม



บริษัท  เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ บริษัท  เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ

เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย   สัญญาเชาซื้อ เชน สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาทรัพย   สัญญาเชาซื้อ

สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน

ศฐ.1110  หลักเศรษฐศาสตร                   3(3-0-6) ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร                3(3-0-6) ปรับตาม มคอ.1 ของ

EC.1110  Principles  of  Economics EC11501  Principles  of  Economics คณะบริหารธุรกิจ

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  หลักทั่วไปของ- ความเปนมา และความสําคัญ ความหมายของวิชา

เศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผู เศรษฐศาสตร พฤติกรรมของผูบริโภค และผูผลิต การ

ผลิต และพฤติกรรมของรัฐ  ในระบบเศรษฐกิจการตลาด กําหนดราคาในตลาดลักษณะตาง ๆ ตามการแขงขัน

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค  รายไดประชาชาติ และตามทําเลที่ตั้ง เปนตน ความหมายและสวนประ

และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย  การออม  การลงทุน กอบของรายไดประชาชาติ เงินเฟอและการวางงาน  

การจางงาน  ระดับราคา  การเงินและการคลัง  อัตรา- นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการคาระหวาง

ดอกเบี้ย    เงินเฟอ    การคาตางประเทศ   ดุลการคา ประเทศ

ดุลการเงินและบริการ  หรือดุลบัญชีเดินสะพัด  การ

เติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบาย-

เศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค

เหตุผลประกอบ

ศฐ.4407  สถิติธุรกิจ                              3(3-0-6)

EC.4407  Business  Statistics

การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อการวิเคราะหและตัดสิน-

ใจในทางธุรกิจ  รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุมตัว-

อยาง  การทดสอบสมมติฐาน  การสรางเลขดัชนี  การ

วิเคราะหอนุกรมเวลา  การวิเคราะหสหสัมพันธ   และ

สมการถดถอย  การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ  การแจก

แจงขอมูล  และนํามาพิจารณาวิเคราะหในการดําเนิน

ธุรกิจ      โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ 

วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณ- เปดเพิ่มเพื่อใหนักศึกษา

               และสถิติธุรกิจ  3(3-0-6) มีความรูทางดานวิเคราะห

BA21202 Quantitative Analysis and Business เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

ตัดออก
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรเดิม หนวยกิต



          Statistics เพื่อชวยในการตัดสินใจ

ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการ- ทางธุรกิจ

วิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต-

ความแนนอนและความไมแนนอน  การใชโปรแกรม-

เชิงเสน  การวิเคราะหโครงขายงาน  การจําลองสถาน-

การณ  รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณา และสถิติ

เชิงอนุมาน เพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจ

ศศ.4167  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                    3(3-0) บธ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุง

AT.4167  Business  English BA32207  Business  English เนื้อหาวิชา

      ศึกษาและฝกการใชศัพท     สํานวนภาษาอังกฤษ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3

ที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การ         ศึกษาและฝกฝนการใชวาทกรรมและรูปแบบการ

อาน  และการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมี ใชภาษาอังกฤษในกิจกรรมการทํางาน  การติดตอสื่อ-

ประสิทธิภาพ สารและการเจรจาทางธุรกิจขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง

เหตุผลประกอบ

ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง             3(3-0)

AT.4168 Advanced  Business  English

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษ-

                     ธุรกิจ

       ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะ        ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ รายงานการประชุม 

การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้ง

สามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางม-ี

ประสิทธิภาพ

บธ42208 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อ- เปดเพิ่ม

             การสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)

BA42208 Communicative  Business  English

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ32207 ภาษาอังกฤษ-

                    เพ่ือธุรกิจ
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หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง)

ตัดออก

หลักสูตรเดิม



       ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ รายงานการประชุม 

การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้ง

สามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยางม-ี

ประสิทธิภาพ

























































หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต

บธ.3103 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

BA.3103 Organizational   Behavior  BA32301 Organizational   Behavior  วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201 องคการและ -

                            การจัดการ                             การจัดการ 

     พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดย-      พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดย-

วิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม วิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม

ของบุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขา- ของบุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขา-

ถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมในองคการ  การสราง ถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมในองคการ  การสราง

ทีมงาน    การสื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่ ทีมงาน    การสื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่

มีประสิทธิภาพ  การบริหารความขัดแยง  คุณคาและ มีประสิทธิภาพ  การบริหารความขัดแยง  คุณคาและ

วัฒนธรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ

บธ.3104  จิตวิทยาธุรกิจ                      3(3-0)

BA.3104  Business  Psychology

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

      หลักจิตวิทยา และการประยุกตเพื่อใหเขา -

ใจปญหาของบุคคลที่ทํางานรวมกัน  การปรับตนทาง

สังคม    และการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น

ตลอดจนประยุกตหลักจิตวิทยาในการคัดเลือก  การ

ประเมินผลและความสัมพันธระหวางนายจางกับลูก-

จาง  การจูงใจและการแกปญหาในการทํางาน  และ

การใหคําแนะนําปรึกษา

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ตัดออก

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

คําอธิบายรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
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หนวยกิต



หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ.3105  การสรรหา  คัดเลือกและ บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและ เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

              ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)               ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) วิชาคงเดิม

BA.3105  Recruitment  Selection  and BA32302 Recruitment  Selection  and 

              Performance  Appraisal               Performance  Appraisal

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 2102 การจัดการ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย                       ทรัพยากรมนุษย 

      แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัด-       แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัด-

เลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน เลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน

การควบคุมและประเมินผลการสรรหา  และคัดเลือก การควบคุมและประเมินผลการสรรหา  และคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย   แนวคิด   ทฤษฎี   การประเมินผล ทรัพยากรมนุษย   แนวคิด   ทฤษฎี   การประเมินผล 

ระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน ระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บธ.3108  ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา

                 ทรัพยากรมนุษย                                 ทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) เนื้อหาวิชาคงเดิม

BA.3108  Human  Resource  Management BA32303 Human  Resource  Management

                 Information  System                  Information  System

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                           ทรัพยากรมนุษย                             ทรัพยากรมนุษย  

      แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบขอมูล       แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสาร-

การนําขอมูลและการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที-่ สนเทศ  การนําสารสนเทศและการเลือกเทคโนโลย-ี

เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย  เพื่อชวย สารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากร-

ในการตัดสินใจและการบริหาร  การพัฒนาระบบขอ- มนุษย  เพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหาร  การ-

มูลทรัพยากรมนุษยในองคการ  การใชงานระบบและ พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยในองคการ  

เทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงานขอมูล  อันจะทํา การใชงานระบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบ-

ใหการจัดการทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ งานสารสนเทศอันจะทําใหการจัดการทรัพยากร-

มนุษยที่มีประสิทธิภาพ

บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ-

-171-

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.3109  Human  Resource Development BA32304  Human  Resource Development วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ -

                      ทรัพยากรมนุษย                        ทรัพยากรมนุษย  

       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา        หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ- ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ-

บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอด บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอด

จนการจัดการความรู จนการจัดการความรู

บธ.3110  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.3110 Human  Resource  Planning BA32305 Human  Resource  Planning วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ- วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ-

                            ทรัพยากรมนุษย                             ทรัพยากรมนุษย 

      แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน       แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน

 และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย   กระ  และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย   กระ

บวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน บวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน

การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน   เทคนิค การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน   เทคนิค

การพยากรณกําลังคน       การจัดทําแผนทรัพยากร- การพยากรณกําลังคน       การจัดทําแผนทรัพยากร-

มนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แนวโนมของการวาง มนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แนวโนมของการวาง

แผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต แผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต

บธ.4104  การจัดการคาตอบแทน          3(3-0-6) บธ42301 การจัดการคาตอบแทน          3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.4104  Compensation  Management BA42301 Compensation  Management วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ.2102 วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ22202

                     การจัดการทรัพยากรมนุษย                      การจัดการทรัพยากรมนุษย

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารคาตอบแทน  กระบวน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารคาตอบแทน  กระบวน

การบริหารคาตอบแทน  ไดแก  การวิเคราะหงาน  การ การบริหารคาตอบแทน  ไดแก  การวิเคราะหงาน  การ

ประเมินคางาน   การสํารวจคาตอบแทน   การจัดทํา ประเมินคางาน   การสํารวจคาตอบแทน   การจัดทํา

โครงสรางคาตอบแทน  ประเภทของคาตอบแทนตาง ๆ โครงสรางคาตอบแทน  ประเภทของคาตอบแทนตาง ๆ 

ในองคการ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทน   การ ในองคการ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทน   การ

บริหารคาตอบแทนทางออม     การวิจัยและแนวโนม บริหารคาตอบแทนทางออม     การวิจัยและแนวโนม

คาตอบแทนในอนาคต คาตอบแทนในอนาคต

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง
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บธ.4105  การวิจัยทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6) บธ42302  การวิจัยทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.4105  Human  Resource  Research BA42302  Human  Resource  Research วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ วิชาบังคับกอน :สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                   ทรัพยากรมนุษย, ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ                    ทรัพยากรมนุษย, บธ.21202 การวิเคราะห

        ขั้นตอน และวิธีการวิจัยทรัพยากรมนุษย   การใช                    เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

เครื่องมือในการวิจัยทรัพยากรมนุษย  การใชสถิติที่         ขั้นตอน และวิธีการวิจัยทรัพยากรมนุษย   การใช

เหมาะสมกับการวิจัยทรัพยากรมนุษย      โปรแกรม เครื่องมือในการวิจัยทรัพยากรมนุษย  การใชสถิติที่

สําเร็จรูปจัดทําและวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงาน เหมาะสมกับการวิจัยทรัพยากรมนุษย      โปรแกรม

วิจัยดานทรัพยากรมนุษย  สําเร็จรูปจัดทําและวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงาน

วิจัยดานทรัพยากรมนุษย  

บธ.4106  การบริหารการเปลี่ยนแปลง-

              และการพัฒนาองคการ 3(3-0-6)

BA.4106  Change  Management  and  

             Organization  Development

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ-

                     ทรัพยากรมนุษย

       แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคการ   การ

นํานวัตกรรมการบริหารการจัดการสมัยใหมมาใช

ในองคการ  สาเหตุและความจําเปน กระบวนการ

วิธีการ ในการพัฒนาองคการ

บธ42303 การจัดการความรู 3(3-0-6) เปดเพิ่ม

บธ42303 Knowledge Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ-

                     ทรัพยากรมนุษย

           ทฤษฎีและนิยามเกี่ยวกับความรู ทฤษฎีการ-

การจัดการความรู การประยุกตและเครื่องมือการ-

จัดการความรู     แนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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กระบวนการการจัดการความรู แบบจําลองการจัดการ

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ตัดออก

(ตอ)
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ความรู และวิธีการจัดการความรูระดับองคการไดแก 

การสกัดความรูที่มีอยู  การสรางความรูใหม  การทํา

ความรูใหเปนระบบ การจัดการความรูเพื่อนําไปใช

ทํางาน การใชประโยชน การวัดคา และการประเมิน-

ผล

บธ.4113  สัมมนาการจัดการ บธ42304  สัมมนาการจัดการ เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

               ทรัพยากรมนุษย                          3(3-0-6)                ทรัพยากรมนุษย                          3(3-0-6) วิชาคงเดิม

BA.4113  Seminar  in  Human  Resource BA42304  Seminar  in  Human  Resource

                Management                 Management

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปที่ 4 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปที่ 4

           สัมมนาประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ            สัมมนาประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย  ดวยการศึกษา คนควา รวบรวมจาก ทรัพยากรมนุษย  ดวยการศึกษา คนควา รวบรวมจาก

ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  บทความ  และกรณีศึกษา ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  บทความ  และกรณีศึกษา

บธ.4114  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.4114  Labour  Relations BA42305  Labour  Relations วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ -

                      ทรัพยากรมนุษย                        ทรัพยากรมนุษย  

      แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนา-       แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนา-

การของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของ การของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของ

กับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราช - กับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราช -

บัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครองแรงงาน บัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครองแรงงาน

การประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  การประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  

และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการเสริมสราง และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการเสริมสราง

แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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12 หนวยกิต

บธ32401 จิตวิทยาบริการ                     3(3-0) เปดเพิ่ม

BA32401 Psychology for Service

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

 พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล สาเหตุและปจจัยที่มี

ผลตอความเชื่อและคานิยมของบุคคลที่เกี่ยวกับการ

ทํางานและการพักผอนของคนโดยเฉพาะคนวัย

ทํางาน เนนการนําจิตวิทยามาใชใหบริการแกกลุม

 บุคคลดานนันทนาการ การแนะนําและการใหความ

เพลิดเพลิน

บธ32402 การสื่อสารในองคการ                    3(3-0-6) เปดเพิ่ม

BA324021 Corporate Communication          

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารที่เปนคํา

พูดและไมเปนคําพูด องคการกับการสื่อสาร การสื่อ

สารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม กิจกรรมการ

สื่อสารในกลุม การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อ

การจัดการ และการแกปญหาการสื่อสาร

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนวิชาตอไปนี้ จํานวน
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หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)



หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ32403 การประยุกตใชคอมพิวเตอร เปดเพิ่ม

           เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-1-6)

BA32403 Computer  Application for  Human

              Resource  Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

         ความสําคัญและโครงสรางของระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรมนุษย  ฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อการจัด-

การทรัพยากรมนุษย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จ

รูปเพื่อพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย  เทคโนโลยี

การสื่อสารเพื่อการสนับสนุนงานทรัพยากรมนุษย-

สมัยใหม  การวิเคราะหและการออกแบบระบบฐาน-

ขอมูลทรัพยากรมนุษย  โปรแกรมระบบสารสนเทศ-

ทรัพยากรมนุษย  ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรมนุษย  ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย

บนพื้นฐานเทคโนโลยีเว็บไซต  ระบบบริการพนักงาน

แบบรวมศูนย และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย

สําหรับผูบริหาร

บธ32404 การจัดการทีมงาน            3(3-0-6) เปดเพิ่ม

BA32404 Team Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

แนวคิดการทํางานเปนกลุม กระบวนการทํางานเปน

กลุม ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม บทบาทและ

บุคลิกภาพของผูนํา การจัดการความขัดแยงในการทํา

งาน การสรางความรวมมือในกลุม แนวทางการ

พัฒนาภาวะผูนําและการจัดการกลุม รวมทั้งกรณี

ศึกษา

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)



หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ32405 การจัดการการจัดจาง- เปดเพิ่ม

              หนวยงานภายนอก 3(3-0-6)

BA32405 Outsourcing  Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

        ความหมาย  ความเปนมา ประโยชนและกระบวน

การของ Outsourcing  กรณีศึกษาของ

Outsourcing  ในงานทรัพยากรมนุษย และปจจัย

ที่มีผลตอความสําเร็จของการใช  Outsourcing  เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน

ขององคการ

บธ42401 การจัดการความขัดแยงและ               3(3-0-6) เปดเพิ่ม

              การเจรจาตอรอง

BA42401 Conflict Management and Negotiation  

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

           ความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการ

ขัดแยง   ที่มาและกระบวนการของความขัดแยง ความ

ขัดแยงระหวางบุคคลและระหวางกลุม การแกไขความ

ขัดแยง วิธีการจัดการความขัดแยงในองคการ ขั้นตอน

การเจรจาตอรอง การเตรียมพรอม บรรยากาศ กลวิธี

และการสื่อความในการเจรจาตอรอง รวมทั้งการ

ปฏิบัติหลังการเจรจาตอรอง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ42402 การจัดการบุคลากรที่เปนเลิศ               3(3-0-6) เปดเพิ่ม

BA42402 Talent  Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

      การจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะและ

ศักยภาพที่สูงเกินกวาพนักงานปกติ (Talent)  โดย

ทั่วไป  ตั้งแตกระบวนการในการสรรหา  คัดเลือก

พัฒนาศักยภาพ  การจูงใจ  รวมถึงการบํารุงรักษา

ใหอยูในองคการใหยาวนาน  เพื่อพัฒนาองคการให

เจริญเติบโตทั้งในปจจุบันและอนาคต

บธ42403 การจัดการสมรรถนะบุคลากร 3(3-0-6) เปดเพิ่ม

BA42403 Competency Base  Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

        กระบวนการในการนําสมรรถนะ-

(Competency) มาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย

ในดานตาง ๆ ไดแก การสรรหา การคัดเลือก

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การจัดการ-

คาตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน  เพื่อให

กระบวนการในการจัดหา  พัฒนาและรักษาทรัพยา

มนุษยที่มีความสามารถ และมีคุณคาใหอยูกับองคการ-

ตลอดไป

บธ42404 กฏหมายแรงงาน เปดเพิ่ม

BA42404 Labour  Law

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

กฏหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน เชน สัญญาจางแรง

งาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ กฏหมายคุม

ครองแรงาน วิธีพิจารณาศาลแรงงาน การประกันสังคม

เปนตน

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ42405 ภาวะผูนําและ- 3(3-0-6) เปดเพิ่ม

              จริยธรรมทางธุรกิจ 

BA42405 Leadership and Business  Ethics

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย

       ความหมายและความสําคัญของภาวะผูนํา

บทบาทและหนาที่ของผูนํา  ภาวะผูนําตามสถาน-

การณและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  จริยธรรม-

และธรรมาภิบาลในธุรกิจ และกรณีศึกษา
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง



หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

วิชาโท 15 หนวยกิต วิชาโท 15 หนวยกิต

     ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทจากสาขาใดสาขา         นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการ

หนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยจํานวน 15 หนวยกิต จัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโทตองเรียนวิชาตอ

ไปนี้  6 หนวยกิต บธ22201 องคการและการจัดการ

วิชาโท   (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) บธ.22201 องคการและการจัดการ 3 หนวยกิต

15 หนวยกิต บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต

        นักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกสาขาวิชาการ และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอย

จัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโทตองเรียนวิชาตอ กวา 9 หนวยกิต

ไปนี้  6 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการเรียน

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท  จะ

ตองเรียนวิชาตอไปนี้ 3 หนวยกิต

บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 หนวยกิต

และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา

12 หนวยกิต

บธ.3103 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) บธ32301 พฤติกรรมองคการ       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา เนื้อหา

BA.3103 Organizational    Behavior  BA32301 Organizational   Behavior  วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22201 องคการและ -

                      การจัดการ                             การจัดการ 

     พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดย-      พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ      โดย-

วิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม วิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม

ของบุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขา- ของบุคคล  การเขาถึงกลไกในการจูงใจคน  การเขา-

ถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมในองคการ  การสราง ถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุมในองคการ  การสราง

ทีมงาน    การสื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่ ทีมงาน    การสื่อสาร  ตลอดจนศึกษาถึงภาวะผูนําที่

มีประสิทธิภาพ  การบริหารความขัดแยง  คุณคาและ มีประสิทธิภาพ  การบริหารความขัดแยง  คุณคาและ

วัฒนธรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)



หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ.3105  การสรรหา  คัดเลือกและ บธ32302 การสรรหา  คัดเลือกและ เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

              ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)               ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) วิชาคงเดิม

BA.3105  Recruitment  Selection  and BA32302 Recruitment  Selection  and 

              Performance  Appraisal               Performance  Appraisal

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 2102 การจัดการ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                      ทรัพยากรมนุษย                       ทรัพยากรมนุษย 

      แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัด-       แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการในการสรรหา  และคัด-

เลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ  ตลอดจน เลือกทรัพยากรมนุษย  กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน

การควบคุม และประเมินผลการสรรหา และคัดเลือก การควบคุมและประเมินผลการสรรหา  และคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย    แนวคิด  ทฤษฎี การประเมินผล ทรัพยากรมนุษย   แนวคิด   ทฤษฎี   การประเมินผล 

ระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน ระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน

บธ.3108  ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  ชื่อวิชา

                 ทรัพยากรมนุษย                                 ทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) เนื้อหาวิชาคงเดิม

BA.3108  Human  Resource  Management BA32303 Human  Resource  Management

                 Information  System                  Information  System

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ

                           ทรัพยากรมนุษย                             ทรัพยากรมนุษย  

      แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบขอมูล       แนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสาร-

การนําขอมูลและการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที-่ สนเทศ  การนําสารสนเทศและการเลือกเทคโนโลย-ี

เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย  เพื่อชวย สารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากร-

ในการตัดสินใจและการบริหาร  การพัฒนาระบบขอ- มนุษย  เพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหาร  การ-

มูลทรัพยากรมนุษยในองคการ   การใชงานระบบและ พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยในองคการ  

เทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงานขอมูล  อันจะทํา การใชงานระบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบ-

ใหการจัดการทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ งานสารสนเทศอันจะทําใหการจัดการทรัพยากร-

มนุษยที่มีประสิทธิภาพ

บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ-

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต
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หลักสูตรเดิม เหตุผลประกอบ

บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.3109  Human  Resource Development BA32304  Human  Resource Development วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ -

                      ทรัพยากรมนุษย                        ทรัพยากรมนุษย  

       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา        หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ- ทรัพยากรมนุษย  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ-

บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอด บุคคลและระดับองคการ    การพัฒนาอาชีพ   ตลอด

จนการจัดการความรู จนการจัดการความรู

บธ.3110  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) บธ32305  การวางแผนทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.3110 Human  Resource  Planning BA32305 Human  Resource  Planning วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ- วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ-

                            ทรัพยากรมนุษย                             ทรัพยากรมนุษย 

      แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน       แนวคิด  วิธีการและกระบวนการในการวางแผน

 และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย   กระ  และการจัดนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย   กระ

บวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน บวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน

การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน   เทคนิค การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน   เทคนิค

การพยากรณกําลังคน       การจัดทําแผนทรัพยากร- การพยากรณกําลังคน       การจัดทําแผนทรัพยากร-

มนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แนวโนมของการวาง มนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว  แนวโนมของการวาง

แผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต แผนทรัพยากรมนุษยในอนาคต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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บธ.4114  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) บธ42305  แรงงานสัมพันธ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  เนื้อหา

BA.4114  Labour  Relations BA42305  Labour  Relations วิชาคงเดิม

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการ - วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการ -

                      ทรัพยากรมนุษย                        ทรัพยากรมนุษย  

      แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนา-       แนวคิด  และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนา-

การของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของ การของแรงงานสัมพันธ  กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของ

กับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราช - กับแรงงานสัมพันธ   สัญญาจางแรงงาน    พระราช -

บัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครองแรงงาน บัญญัติแรงงานสัมพันธ  กฎหมายคุมครองแรงงาน

การประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  การประกันสังคม    การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย  

และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการเสริมสราง และระงับขอพิพาทแรงงาน    รวมถึงการเสริมสราง

แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ

3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3.วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

      ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก       ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุก

สาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก

หรือเลือกศึกษาวิชา บธ.4700 สหกิจศึกษา จํานวน  

6 หนวยกิต

 บธ.4700  สหกิจศึกษา 6(0-40)

 BA.4700  Cooperative Education    

วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4

          ใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

ที่มีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ  โดยการปฏิบัติงานจะ

ตองอยูในความดูแลและควบคุมของผูบริหารสถาน

ประกอบการนั้น ๆ  และอาจารยผูรับมอบหมาย

หนวยกิต

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

หลักสูตรปรับปรุง

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
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