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Bachelor of Business Administration
Program in Human Resource Management.
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูศึกษา
ทางดานบริหารธุรกิจ ไดแสวงหาความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รูจักประมวลความคิด วิเคราะหเหตุ
และผล ศึกษาการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตรทางดานธุรกิจ การประยุกตใชในการจัดการ การสราง
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย การจัดการองคการ การนําองคการ การควบคุม ตลอดจนความมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาองคการ สังคม และประเทศชาติสืบไป
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5. หลักการและเหตุผล
ดวยตามภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคือการจัดการการเรียนการสอนที่สามารถ
ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรูระดับสูงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีสวนสําคัญ ตอ
การแข ง ขั น กั บ นานาอารยประเทศได คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ได รั บ อ นุ ญ าตให เ ป ด
ดําเนินการสอนมากกวา 50 ป มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหลายครั้ง โดยครั้งลาสุดไดปรับปรุง
เมื่ อ ป ก ารศึ ก ษา 2546 แต ด ว ยป จ จั ย ด า นภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และนวั ต กรรมต า ง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอปรกับกระแสโลกาภิวัตนที่มีสวนผลักดัน
ให ส ถาบั นอุ ดมศึ กษาต างต อ งเร ง ปรั บกลยุ ทธ และกระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อให ส อดคล องกั บ กระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงดังกลาว
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก จึงเห็นความจําเปนตอการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
ตลาดแรงงาน สัง คม ประเทศชาติ และเพื่ อสามารถผลิตบั ณ ฑิตที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและเป นที่ ตองการของ
ตลาดแรงงานอยางแทจริงและยั่งยืนตลอดไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให มี ความรู ทั ก ษะ ทั ศนคติ ค า นิ ย ม วิ สั ยทั ศน และพฤติ ก รรมที่ ถูก ต อ ง
ในการบริหาร และจัดการองคกรใหมีความเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน
6.2 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตให มี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด า น มี โอกาสฝ กปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู ค น คว า
ดวยตนเองตามความสนใจ และสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ของชีวิต
6.3 เพื่อผลิตบัณฑิ ตให เปนผูที่มี คุณ ธรรม จริยธรรม และสามารถชี้ นําสั งคม เพื่ อความผาสุ ข
อยางยั่งยืน
7. กําหนดการเปดสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2551
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8. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและหลักเกณฑการคัดเลือก
8.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
ผูมีความประสงคจะเขาศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
8.1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเทา ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
8.1.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
8.1.3 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
8.1.4 ตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
8.2 วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ดําเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
9. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกริก จัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ ง ภาคการศึ กษาปกติ มี ระยะเวลาการศึ กษาไม ต่ํากว า 15 สั ปดาห ภาคฤดู ร อนหนึ่ ง ภาคเรี ย น
ระยะเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยแตละสัปดาหจะใชเวลาเรียนเปน 2 เทา ของภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ
10. การคิดคาหนวยกิต
การคิดคาหนวยกิตของรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไม นอยกวา
ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
11. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ แตไมเกิน 8 ปการศึกษา
12. การลงทะเบียนเรียน
12.1 ภาคการศึกษาปกติ (ภาคตนและภาคปลาย)
นักศึกษาเต็มเวลา (Full - Time)
ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)
12.2 ภาคฤดูรอน
ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต (ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดี)

15
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13. การวัดผล
13.1 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษา จึงจะมี
สิทธิเขาสอบไล
13.2 ระบบการใหคะแนน (Grading System) คิดจากการประเมินผลการเรียนโดยการสอบ หรือโดย
การสอบและงานอื่น ๆ ที่อาจารยผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติ
14. การประเมินผลการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ใชหลักเกณฑการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยใชสัญลักษณ ดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ปานกลาง (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณ (เกรด) หรือระดับดังกลาวขางตนใหใชสัญลักษณ
(เกรด) ตอไปนี้
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 จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่นักศึกษา เขา
สอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
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15. การสําเร็จการศึกษา
15.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาคือนักศึกษาที่เขาศึกษาครบ และสอบไลไดตามหลักสูตร
คือ 129 หนวยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
15.2 อนุปริญญา
นักศึกษาสอบไลไดครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และไดเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 แตไมต่ํากวา 1.75
16. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
16.1 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50
16.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ใน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน กรณีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน ใหนําผลการเรียนของภาคฤดูรอนไปคํานวณดวย
16.3 ไมสามารถศึกษาไดสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 11 ของระเบียบนี้
16.4 มหาวิทยาลัยพิจารณาใหพนสภาพดวยสาเหตุการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
16.5 ศึกษาจนครบหลักสูตรตามที่กําหนดไว
16.6 นักศึกษาลาพักการศึกษาเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน เวนแตไดรับอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษ
16.7 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไมไดปฏิบัติตามระเบียบของ
การลาพักการศึกษา
16.8 ถูกพิพากษาใหจําคุกในคดีอาญา
16.9 ลาออก
16.10 ถึงแกกรรม
17. หลักเกณฑการใชรหัสในหลักสูตร
17.1 ใชอักษรยอ “บธ.” นําหนาทุกวิชาของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
17.2 ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษรยอ “บธ.” และใหความหมายดังนี้
17.2.1 เลขตัวแรก
หมายถึง ชั้นปที่
17.2.2 เลขตัวที่สอง
หมายถึง รหัสประจําสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
17.2.3 เลขตัวที่สามและสี่ หมายถึง ลําดับวิชาตอเนื่องกัน
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18. อาจารยผูสอน
18.1 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยหัวหนาสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 1)
18.2 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจําสาขาวิชา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 2)
18.3 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยประจํารวมสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 3)
18.4 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารยพิเศษ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 4)
19. จํานวนนักศึกษา
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย และในระดั บ ที่ จ ะรั บ เข า ศึ ก ษาและ
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 5)
20. สถานที่และอุปกรณการเรียนการสอน
สถานที่ (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 6)
20.1 สถานที่ของมหาวิทยาลัยเกริกในปจจุบัน
21.2 หองบรรยายใชอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งหมด 5 อาคาร 219 หอง
รวมพื้นที่ทั้งหมด 13,327 ตารางเมตร
20.3 ใชสถานที่จากสาขาวิชา หรือภาควิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อุปกรณ อุปกรณการเรียนการสอน (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 7)
21. หองสมุด
21.1 จํานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรประจําหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 8)
21.2 จํานวนหนังสือที่มีอยูในหองสมุด (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 9)
21.3 จํานวนหนังสือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย และ
ที่เกี่ยวของในหองสมุดที่มีอยู (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 10)
21.4 จํานวนวารสารภาษาไทย และภาษาตางประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 11)
22. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต (ภาคผนวก ตารางหมายเลข 12)
23. หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มีรายละเอียดตาง ๆ
ดังตอไปนี้
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โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 129 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน 3 หมวดวิชาดังตอไปนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวน
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกนธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
วิชาโท

จํานวน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวน

12
6
6
6

30 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

45
33
15

93 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
6 หนวยกิต
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหนักศึกษาศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE.1104 English 1
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE.1105 English 2
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (2-2-5)
GE.2101 English 3
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวม 6 หนวยกิต
จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
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1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมและเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 93 หนวยกิต จากกลุมวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี้
2.1 วิชาแกนธุรกิจ 45 หนวยกิต
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3 (2-2-5)
BA.1400 Principles of Accounting
บธ.2101 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2101 Organization and Management
บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2102 Human Resource Management
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2404 Managerial Accounting
บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System
บธ.3101 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BA.3101 Taxation
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0-6)
BA.3102 Production Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA.3201 Business Finance
บธ.3301 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3 (3-0-6)
LW.1503 Introduction to Business Law
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
EC.1110 Principles of Economics
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC.4407 Business Statistics
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
AT.4167 Business English
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3 (3-0-6)
AT.4168 Advanced Business English
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2.2 วิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
BA.3103 Organizational Behavior
บธ.3104 จิตวิทยาธุรกิจ
BA.3104 Business Psychology
บธ.3105 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
BA.3108 Human Resource Management Information System
บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
BA.3109 Human Resource Development
บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
BA.3110 Human Resource Planning
บธ.4104 การจัดการคาตอบแทน
BA.4104 Compensation Management
บธ.4105 การวิจัยทรัพยากรมนุษย
BA.4105 Human Resource Research
บธ.4106 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ
BA.4106 Change Management and Organization Development
บธ.4113 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
BA.4113 Seminar in Human Resource Management
บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
BA.4114 Labour Law and Labour Relations

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3 วิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทจากสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวน 15 หนวยกิต
วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาวิชาอื่น) 15 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะอื่นที่ตองการเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
วิชาโทตองเรียนวิชาดังนี้ 6 หนวยกิต
บธ.2101 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2101 Organization and Management
บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2102 Human Resource Management
และใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
BA.3103 Organizational Behavior
บธ.3105 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3108 Human Resource Management Information System
บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3109 Human Resource Development
บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3110 Human Resource Planning
บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
BA.4114 Labour Relations
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ตองการเรียนสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
วิชาโท จะตองเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
BA.3103 Organizational Behavior
บธ.3105 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3108 Human Resource Management Information System
บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3109 Human Resource Development
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บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
BA.3110 Human Resource Planning
บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
BA.4114 Labour Relations

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนทั้งสิ้น
6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ปการศึกษา 2551
ปที่ 1
รหัสวิชา
ศท.1101
ศท.1401
นบ.1501
บธ.2101
บธ.3301

ภาคตน
ชื่อวิชา
การใชภาษาไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
องคการและการจัดการ
หลักการตลาด

ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
ศท.1203 สถิตเบื้องตน (เลือกเสรี)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

รหัสวิชา
ศท.1104
ศท.1202
ศฐ.1110
บธ.1400
บธ.2102

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
คณิตศาสตรทั่วไป
หลักเศรษฐศาสตร
หลักการบัญชีเบื้องตน
การจัดการทรัพยากรมนุษย

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ปที่ 2
รหัสวิชา
ศท.1105
บธ.1601
บธ.2404
บธ.3103

ภาคตน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
การบัญชีเพื่อการจัดการ
พฤติกรรมองคการ

บธ.3104 จิตวิทยาธุรกิจ

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

รหัสวิชา
ศท.2101
ศท.1411
บธ.2604
บธ.3105

3(3-0-6) บธ.3108
15
ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
บธ.3102 การจัดการงานผลิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
บัณฑิตอุดมคติไทย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การสรรหา คัดเลือก และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
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ปที่ 3
รหัสวิชา
ศศ.4167
บธ.3109
บธ.3110
บธ.4104

ภาคตน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การจัดการคาตอบแทน
วิชาโท

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

รหัสวิชา
ศศ.4168
บธ.4105
บธ.4106
บธ.4114

ภาคปลาย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
การวิจัยทรัพยากรมนุษย
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ
แรงงานสัมพันธ
วิชาโท

15
ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
บธ.3101 การภาษีอากร
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

ปที่ 4
ภาคตน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
บธ.4113 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
วิชาโท
วิชาโท

ภาคปลาย
ชื่อวิชา

หนวยกิต รหัสวิชา
3(3-0-6)
วิชาโท
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย

หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา ใหเรียนจํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษให
ถูกตองและเหมาะสมกับในสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
GE.1105 English 2
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
ฝก ทั กษะด านการฟ ง พูด อ าน และเขียนภาษาอั งกฤษในการสื่ อสารในระดั บสู ง ขึ้ น โดย
มุงเนนการใชภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเปนพื้นฐาน นําไปสูการศึกษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
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1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชารวมจํานวน
6 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
-กลุมวิชาคณิตศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชั่นและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธ
และการประยุกต กําหนดการเชิงเสนและความนาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใช
แกปญหา
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา ความหมายและขอบขายของสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัด
แนวโนม เข าสู ส วนกลาง การวั ดการกระจาย การแจกแจงบางชนิ ดของตั วแปรสุ ม ทฤษฎีการสุ ม
ตัวอยางพรอมทั้งการทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
-กลุมวิชาวิทยาศาสตรใหเลือกเรียนจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและการ
คนควาความรูใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
ศึกษาบทบาทและความสําคัญระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (2-2-5)
BA.1601 Introduction to Computer
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประวั ติ แ ละ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร
การประมวลผลขอมูลทางคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตนของระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
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1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
-บังคับเลือก 1 วิชา จํานวน 3 หนวยกิต คือ
ศท.1411 บัณฑิตอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนบัณฑิตที่มีความรู คู
คุณธรรม สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน
-และเลือกเรียนอีกจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล และ
การใช ห อ งสมุ ด เพื่ อให ส ามารถเข าถึ ง และค นคื น สารสนเทศได อย า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน
วิเคราะหนําเสนอ และเขียนรายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมของมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก
และอารยธรรมไทยเชิ ง บู รณาการ และบริ บททางเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม วั ฒ นธรรม และภู มิ
ปญญาทั้งในอดีตและปจจุบัน เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตอง
ของ การอางเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและ
วิจารณ การอางเหตุผลที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคมอยางสันติสุข
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1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได พฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การปกครอง และ
วั ฒ นธรรม
ที่ มี ต อสถาบั นทางเศรษฐกิ จ ในยุ คต าง ๆ โดยให ตระหนั กถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัตน
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศึกษาความหมาย ความสั มพั นธของสัง คมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบั น
การเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ธรรมาภิบาล พัฒนาการ
ของการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทย ตลอดจนการปฏิ รู ป การเมื อ ง เพื่ อ สร า ง
เสถียรภาพทางการเมืองควบคูกับความชอบธรรมทางการเมือง
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมดานตาง ๆ หนาที่ของ
สถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศึ กษาเกี่ ย วกั บพฤติ กรรมของบุ ค คลในแง มุ ม ต า ง ๆ เพื่ อให เ กิ ดความรู ความเข า ใจและ
สามารถ นํ าไปประยุ กต ใช เ พื่ อแก ปญ หาในสถานการณ ตาง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นกั บบุ คคลนั้ นได อย าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
ตามอัตภาพของตน
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ปรั ชญา องคประกอบของเศรษฐกิ จพอเพียง การบู รณาการ และการ
ประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหง
กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม
หลักเกณฑ การทํานิติกรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะ
ทั่วไปของหนี้ และละเมิด
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนธุรกิจ ใหศึกษาจํานวน 45 หนวยกิต

96

หนวยกิต

บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3(2-2-5)
BA.1400 Fundamental Accounting
ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิด จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รูปแบบของธุรกิจ
หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคาและผลิตสินคา รายการปรับปรุ ง
การปดบัญชี การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบการเงิน งบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
บธ.2101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
BA.2101 Organization and Management
ลักษณะขององคการและการจัดการ สภาพแวดลอมขององคการ ประเภทองคการตาง ๆ วิวัฒนาการ
ของแนวความคิด ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีการจัดการ กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุม
บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2102 Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและการจัดการ
วิวัฒนาการ ความคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การวางแผน การสรรหา และ
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย การฝกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติง าน
การบริ หารค าตอบแทน สุ ขภาพและความปลอดภั ยในการทํ างาน มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนการวิ จั ย
ทรัพยากรมนุษย และสารสนเทศทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BA.2404 Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อการจําแนกประเภท
ตนทุน แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุนผลิตภัณฑ การทํางบการเงิน การบัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อการ
วางแผนและการควบคุมของฝายบริหาร ความสัมพันธของตนทุน ปริมาณและกําไร การใชตนทุนสําหรับ
ตัดสินใจการทํางบประมาณ การวางแผนลงทุน
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บธ.2604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.2604 Business Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ศึ ก ษาองค ป ระกอบและหลั ก การของระบบสารสนเทศทั่ ว ไป ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของระบบ
สารสนเทศ การใช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ใ นการจั ด ทํ าระบบสารสนเทศ การบั ญ ชี และการเงิ น ระบบ
สารสนเทศทางการผลิ ต สิ น ค า คงคลั ง การตลาด และสนั บสนุ น ทางด า นบุ คลากร ตลอดจนการใช ง าน
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ประโยชนและผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีตอองคกรธุรกิจ
บธ.3101 การภาษีอากร
3(3-0-6)
BA.3101 Taxation
หลักการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติทางภาษีตามประมวลรัษฎากร และตามพระราชบัญญัติวาดวย
การจัดเก็บภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิตที่ บังคับใชในปจจุบัน ซึ่งไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีปาย
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3(3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
หนาที่ในงานผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยศึกษา ถึง
ระบบการผลิต กระบวนการผลิต ไดแก การพยากรณและการวางแผนการผลิต กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การสมดุลสายการผลิต การจัดการโครงการผลิต การ
จัดการสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพและการบํารุงรักษา
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน รูปแบบ
ของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงิน หลักเบื้องตนในการบริหาร
การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุนและการจัดหาเงินทุน
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บธ.3301 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การตลาดสมั ย ใหม ความหมาย ความสํ า คั ญ การตลาด วิ วั ฒ นาการ
การตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด การแบงสวน
การตลาด และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ระบบสารสนเทศและการ
วิจัยการตลาด สวนประสมการตลาด
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํากลยุทธ
ระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่ การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวยการ
จัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
นบ.1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
LW.1503 Introduction to Business Law
ศึกษากฎหมายเบื้องตนที่เ กี่ยวของกั บการประกอบธุรกิจ การจั ดองคกรทางธุ รกิ จในรู ปแบบห าง
หุนสวน บริษัท เอกเทศสัญญาที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เชน สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย สัญญา
เชาซื้อ สัญญาประกันหนี้ดวยบุคคลและทรัพย และตั๋วเงิน
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
EC.1110 Principles of Economics
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรม
ผู ผ ลิ ต และพฤติ ก รรมของรั ฐ ในระบบเศรษฐกิ จ การตลาด หลั ก ทั่ วไปของเศรษฐศาสตร ม หภาค รายได
ประชาชาติและการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงาน ระดับราคา การเงินและการคลัง
อัตราดอกเบี้ย เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการคา ดุลการเงินและบริการ หรื อดุลบัญชี
เดินสะพัด
การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐที่กระจายผูผลิตและ
ผูบริโภค
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ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
EC.4407 Business Statistics
การนํ า วิ ช าสถิ ติ ม าใช เ พื่ อ วิ เ คราะห และตั ด สิ นใจในทางธุ รกิ จ รวมถึ ง การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสุ ม
ตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะห สหสัมพันธ และ
สมการถดถอย การเก็บขอมู ลสถิติทางธุ รกิ จ การแจกแจงขอมูล และนํามาพิจ ารณาวิ เคราะห ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีตาง ๆ วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
AT.4167 Business English
ศึกษาและฝกการใชศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธุรกิจ โดยเนนทักษะการฟง การพูด การ
อานและการเขียน เพื่อใหสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
3(3-0-6)
AT.4168 Advanced Business English
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ฝกฝนทักษะดานการพูดและการเขียนโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขียนจดหมายโตตอบ รายงาน การ
ประชุม การพูดในที่ประชุมหรือการสัมมนาทางธุรกิจ พรอมทั้งสามารถนําเสนอขอมูลตาง ๆ ทางธุรกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2.2 วิชาเอกบังคับ ใหศึกษาจํานวน 33 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
(3-0-6)
BA.3103 Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและการจัดการ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ โดยวิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่ มีตอพฤติกรรม
ของบุ คคล การเข า ถึ ง กลไกในการจู ง ใจคน การเข าถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของกลุ ม ในองค การ การสร า ง
ที ม งาน การสื่ อ สาร ตลอดจนศึ กษาถึ ง ภาวะผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หารความขั ด แย ง คุ ณ ค า และ
วัฒนธรรมองคการ
บธ.3104 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
BA.3104 Business Psychology
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักจิตวิทยาและการประยุกตเพื่อใหเขาใจปญหาของบุคคลที่ทํางานรวมกัน การปรับตนทางสังคม
และการตัดสินใจในการทํางานรวมกับผูอื่น ตลอดจนประยุกตหลักจิต วิทยาในการคัดเลือก การประเมินผล
และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายจ า งกั บ ลู ก จ า ง การจู ง ใจและการแก ป ญ หาในการทํ า งาน และการให
คําแนะนําปรึกษา
บธ.3105 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(3-0-6)
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน
การควบคุมและประเมินผลการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย แนวคิด ทฤษฎี การประเมินผล ระบบ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
(3-0-6)
BA.3108 Human Resource Management Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวความคิ ด และหลั ก การสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบข อ มู ล การนํ า ข อ มู ล และการเลื อ กเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหาร การพัฒนา
ระบบขอมูลทรัพยากรมนุษยในองคการ การใชงานระบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงานขอมูล อัน
จะทําใหการจัดการทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ
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บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(3-0-6)
BA.3109 Human Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับบุคคล
และระดับองคการ การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการจัดการความรู
บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3110 Human Resource Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด วิ ธี ก าร และกระบวนการในการวางแผนและการจั ด นโยบายทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน เทคนิค
การพยากรณกําลังคน การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว แนวโนมของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
บธ.4104 การจัดการคาตอบแทน
3(3-0-6)
BA.4104 Compensation Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี ก ารจั ด การค า ตอบแทน ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การบริ ห ารค า ตอบแทน
กระบวนการบริหารคาตอบแทน ไดแก การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การสํารวจค าตอบแทน การ
จัดทําโครงสรางคาตอบแทน ประเภทของคาตอบแทนตาง ๆ ในองคการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับคาตอบแทน
การบริหารคาตอบแทนทางออม การวิจัยและแนวโนมคาตอบแทนในอนาคต
บธ.4105 การวิจัยทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.4105 Human Resource Research
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย, ศฐ.4407 สถิติธุรกิจ
ขั้นตอน และวิธีการวิจัยทรัพยากรมนุษย การใชเครื่องมือในการวิจัยทรัพยากรมนุษย การใชสถิติ ที่
เหมาะสมกับการวิจัยทรัพยากรมนุษย โปรแกรมสําเร็จรูปจัดทําและวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย
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บธ.4106 การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
BA.4106 Change Management and Organization Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง กระบวนการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง การนํ า
นวัตกรรมการบริหารการจัดการสมัยใหมมาใชในองคการ สาเหตุและความจําเปน กระบวนการ วิธีการ ใน
การพัฒนาองคการ
บธ.4113 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.4113 Seminar in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปที่ 4
สัมมนาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย ดวยการศึกษา คนควา รวบรวมจาก
ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บทความ และกรณีศึกษา
บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
(3-0-6)
BA.4114 Labour Relations
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิด และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ กฎหมายพื้นฐาน ที่เกี่ยวของ
กับแรงงานสั มพั นธ สัญ ญาจางแรงงาน พระราชบั ญญั ติแรงงานสัม พั นธ กฎหมายคุม ครองแรงงาน การ
ประกันสังคม การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย และระงับขอพิพาทแรงงาน รวมถึงการเสริมสรางแรงงานสัมพันธ
ที่ดีในสถานประกอบการ
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หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
2.3 วิชาโท ใหศึกษาจํานวน 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทจากสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยจํานวน 15 หนวยกิต
วิชาโท (สําหรับนักศึกษาคณะ/สาขาอื่น) จํานวน 15 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาคณะอื่น ที่ตองการเลือกศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท
ตองศึกษาวิชาดังนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
บธ.2101 องคการและการจัดการ
3 (3-0-6)
BA.2101 Organization and Management
ลักษณะขององคการและการจัดการ สภาพแวดลอมขององคการ ประเภทองคการตาง ๆ วิวัฒนาการ
ของแนวความคิด ทฤษฎีองคการ ทฤษฎีการจัดการ กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ
การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุม
บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.2102 Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและการจัดการ
วิวัฒนาการ ความคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การวางแผน การสรรหา และ
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริ หารค าตอบแทน สุ ขภาพและความปลอดภั ยในการทํ างาน มาตรฐานแรงงาน ตลอดจนการวิ จั ย
ทรัพยากรมนุษย และสารสนเทศทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
และใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาดังตอไปนี้อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
BA.3103 Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2101 องคการและการจัดการ
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ โดยวิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม
ของบุ คคล การเข า ถึ ง กลไกในการจู ง ใจคน การเข าถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของกลุ ม ในองค การ การสร า ง
ที ม งาน การสื่ อ สาร ตลอดจนศึ กษาถึ ง ภาวะผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หารความขั ด แย ง คุ ณ ค า และ
วัฒนธรรมองคการ
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บธ.3105 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ. 2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน
การควบคุมและประเมินผลการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย แนวคิด ทฤษฎี การประเมินผล ระบบ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3108 Human Resource Management Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวความคิ ด และหลั ก การสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบข อ มู ล การนํ า ข อ มู ล และการเลื อ กเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหาร การพัฒนา
ระบบขอมูลทรัพยากรมนุษยในองคการ การใชงานระบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงานขอมูล อัน
จะทําใหการจัดการทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ
บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3109 Human Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับบุคคล
และระดับองคการ การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการจัดการความรู
บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3110 Human Resource Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด วิ ธี ก าร และกระบวนการในการวางแผนและการจั ด นโยบายทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน เทคนิค
การพยากรณกําลังคน การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว แนวโนมของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
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บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
BA.4114 Labour Relations
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
แนวคิด และปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและวิวัฒนาการของแรงงานสัมพันธ กฎหมายพื้นฐานที่ เกี่ยวของ
กับแรงงานสัมพันธ สัญญาจางแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครอง แรงงาน การ
ประกันสังคม การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย และระงับขอพิพาทแรงงาน รวมถึงการเสริมสรางแรงงานสัมพันธ
ที่ดีในสถานประกอบการ
สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ตองการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปน
วิชาโท จะตองเลือกศึกษาวิชาดังตอไปนี้ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
บธ.3103 พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
BA.3103 Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคการ โดยวิเคราะหถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่ มีตอพฤติกรรม
ของบุ คคล การเข า ถึ ง กลไกในการจู ง ใจคน การเข าถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมของกลุ ม ในองค การ การสร า ง
ที ม งาน การสื่ อ สาร ตลอดจนศึ กษาถึ ง ภาวะผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ หารความขั ด แย ง คุ ณ ค า และ
วัฒนธรรมองคการ
บธ.3105 การจัดหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
BA.3105 Recruitment Selection and Performance Appraisal
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย กระบวนการ วิธีการ ตลอดจน
การควบคุมและประเมินผลการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย แนวคิด ทฤษฎี การประเมินผล ระบบ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
บธ.3108 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3108 Human Resource Management Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
แนวความคิ ด และหลั ก การสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบข อ มู ล การนํ า ข อ มู ล และการเลื อ กเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมไปใชในงานดานทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยในการตัดสินใจและการบริหาร การพัฒนา
ระบบขอมูลทรัพยากรมนุษยในองคการ การใชงานระบบและเทคนิคทางคอมพิวเตอรในระบบงานขอมูล อัน
จะทําใหการจัดการทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ
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บธ.3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3109 Human Resource Development
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับบุคคล
และระดับองคการ การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการจัดการความรู
บธ.3110 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
BA.3110 Human Resource Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด วิ ธี ก าร และกระบวนการในการวางแผนและการจั ด นโยบายทางด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน เทคนิค
การพยากรณกําลังคน การจัดทําแผนทรัพยากรมนุษยทั้งระยะสั้นและระยะยาว แนวโนมของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต
บธ.4114 แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
BA.4114 Labour Relations
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2103 การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย
แนวคิ ด และปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ แรงงานและวิ วั ฒ นาการของแรงงานสั ม พั น ธ กฎหมายพื้ น ฐาน ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ แรงงานสั ม พั น ธ สั ญ ญาจ า งแรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ กฎหมายคุ ม ครอง
แรงงาน การประกันสังคม การรวมเจรจาตอรองไกลเกลี่ย และระงับขอพิพาทแรงงาน รวมถึงการเสริมสราง
แรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปดดําเนินการสอนในมหาวิทยาลัยเกริก
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24. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
24.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ทําหนาที่กํากับดูแลมาตรฐานทาง
วิ ช าการ ภายใต ระเบี ยบและเกณฑ ม าตรฐานของสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา และระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง มี ก ารควบคุ ม การเรี ย นการสอนโดย
คณะกรรมการกํ า กั บ มาตรฐานวิ ช าการ ของแต ล ะสาขาวิ ช า ซึ่ ง เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกดู แ ล
มาตรฐานตาง ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อีกทั้ง จะมีการแตงตั้ง คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรขึ้น เมื่อหลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
24.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer มีสํานักหอสมุดที่มี
เจาหนาที่คอยใหบริการ ยืม -คืน หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีหองวารสาร
แยกเปนสัดสวน ซึ่งมีวารสารที่เปนสาระตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งมีวารสารที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่ทันสมัย บริการโสตทัศนูปกรณซึ่งจัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง
มีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศเย็นสบาย
24.3 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย
ซึ่งในคูมือระบุให
อาจารยปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ ดูแลให
คําปรึกษาแกนักศึกษาดวยความรักและความอบอุน ตลอดจนชวยเหลือนักศึกษาในการเรงรัดติดตาม คํา
รองตาง ๆ ของนักศึกษาใหบรรลุผลอยางรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาดานตาง ๆ จัดทําแฟมประวัตินักศึกษา
ขอมูลการศึกษา และศึกษาขอมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา เพื่อติดตามสถานภาพทางการศึกษาอยาง
ใกลชิด นอกจากนั้น ยังจัดใหมีการใหคําแนะนํานักศึกษาดานการฝกงาน เพื่อเสริมสรางประสบการณจริง
ใหกับนักศึกษาตอไป
24.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ปจจุบันโลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปดเสรีทางการคา พรมแดนทางการคาของ
ประเทศตาง ๆ ที่เคยกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ หรืออัตราภาษีตาง ๆ ไดถูกยกเลิกหรือผอนปรนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ผูบริหารเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการกําหนดทิศทาง การ
บริหารจัดการองคกรใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเผชิญกับการแขงขันไดดวยดี ดังนั้น
การผลิตนักบริหารจึงเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และสังคมในยุคปจจุบันเปนอยางมาก
อนึ่ง ในทุก ๆ สิ้นปการศึกษา คณะฯ จะติดตามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อทราบถึงปญหา
ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ใหทันสมัย และ
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานไดอยางแทจริงตอไป

-34-

25. การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 5 ป และมี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป

____________________________

