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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
*************************************
: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Human Resource Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
: B.B.A. (Human Resource Management)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตรรูปแบบ
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................

: ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

-25.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ(ระบุภาษา)..............................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน........................................................................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน........................................ประเทศ...................................
 รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผูศ้ กึ ษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................

-36. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลั ก สู ตรปรั บ ปรุง พ.ศ. 2556 ปรับ ปรุ งจากหลัก สูตรบริหารธุ รกิจบั ณฑิต สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการการจัดการศึ กษาระดับปริญญาตรี ในการ
ประชุมครั้งที่ 34 (5/2555) เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่ นกรองโดยคณะอนุ ก รรมการกลั่นกรองหลัก สูตร
ครั้งที่ 14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ 2556

ในการประชุม

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556) เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม
ครั้งที่ 83 (4/2556) เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในปีการศึกษา 2558 หลังจาก
เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8.2 พนักงานธุรการ
8.3 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8.4 ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระทั่วไป

-49. ชื่อ- สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1.

ณภัทร วุฒธะพันธ์

ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา
อาจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

2551

กจ.ม.

เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บธ.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศศ.ม.
บธ.บ.

2.

จีรภัทร ใจอารีย์

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2550

วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

2546

บธ.ม.

การเงิน

มหาวิทยาลัยเกริก

2539

บธ.บ.

อุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2529
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3.

บุญลดา คุณเวชกิจ

-510. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ที่ ก ล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า วกระโดด ซึ่ ง รวมถึ ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัย
คุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ดังนั้น การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จาเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้เข้ากับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม ที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และคณะวิท ยาการจัด การ ในการที่จะผลั ก ดันให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมใน
หลากหลายสาขาวิชา และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ ว่ามีความสาคัญและมีความจาเป็น ในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้า
กับบุคคลากรในองค์การ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรั พยากรที่สาคัญ ดังนั้น การจัดการและการ
พั ฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ต้ องทันต่ อเหตุ ก ารณ์ อีก ทั้ง ยั ง เป็น กลไกสาคัญ ที่ จะช่ว ยพั ฒนาสัง คมและ
ประชาชนในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นการ
ผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทางานได้ มีความสามารถทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงเป็นความต้องการของสังคม
ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพั ฒนาหลั ก สูต ร จึ งจ าเป็ น ต้อ งพัฒ นา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของตลาดแรงงานด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และรองรับการแข่งขันทางด้านการสื่อสารทุกรูปแบบในการเสนอเรื่องราว
ข่าวสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-6จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะ
งานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มุ่ ง สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สร้ า งระบบจั ด การศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและประสิท ธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากความหลากหลายและความรวดเร็ ว ของข่ า วสารที่ ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ เช่ น
สื่อมวลชน หรืออินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้
พฤติ ก รรม และค่ า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง ต้ อ งเน้ น และส่ ง เสริ ม ด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ ข่าวสาร
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและคุ้มค่า ประกอบกับการเลือก
ข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยรวม และสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิตกาลังคนสนองความต้องการ กาลังคงของ
ภาครัฐและเอกชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จัดสอนโดยคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ จัด สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิท ยาการจัดการ
วิชาการเงินธุรกิจ และวิชาการบัญชีทั่วไป จัดสอนโดยคณาจารย์สาชาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ได้แก่ วิชาการบัญ ชีเ พื่อ การจัดการ จัดสอนโดย
คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ วิชากฎหมายแรงงาน จัดสอนโดย คณาจารย์
สาขาวิชานิตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี

-713.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาที่เลือก
เรียน ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ
13.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรีสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เปิดสอนรายวิชา การ
จัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ เป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาสาขาวิชาและคณะอื่นๆ เลือก
เรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหา การจัด ตารางเรีย นและสอบ และสอดคล้องกั บมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-8หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนอง
ความต้องการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นและสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
1.2.1 พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยเฉพาะงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
13.1 บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะและความสามารถด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใน
การน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ สามารถประกอบอาชี พอิสระได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
13.2 บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.3 บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพร้อมในการ
เป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคม
13.4 บัณฑิตมีความพร้อมในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-92. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ - พัฒนาหลัก สูตรโดยมีพื้นฐานจาก - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร หลักสูตรในระดับสากล
- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ทรัพยากรมนุษ ย์ ให้มีมาตรฐานไม่
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง หลักสูตร
ต่ากว่าที่ สกอ.กาหนด
สม่าเสมอ
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ย นแปลงของด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
- เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ - สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการเรี ย น
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี การสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ องค์กรภายนอก
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไป
- บูรณาการงานวิจัยและการพัฒนา
ปฏิบัติงานจริง
องค์ความรู้กับการจัดการเรียน การ
สอน

- รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของ
สถานประกอบการ
- ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
- ผลงานวิจัยของอาจารย์

- 10 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
จานวน.........ภาค ภาคละ.....................สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน-เวลาดาเนินการ
 วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม
 นอกวัน-เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2549
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิ ตและไม่เกิน 22 หน่วยกิ ต ทั้งนี้ใ ห้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

- 11 2.1.4 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้ อบังคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิบูล สงคราม ว่ าด้วยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/
หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับ ตัวจากการเรียนในระดับมัธ ยมศึก ษา มาเป็นการเรียนที่ต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก ทาให้นักศึกษาบางส่วนต้องออกจากการเรียนกลางคัน
2.3.2 ปัญหาการแบ่งเวลาของนักศึกษาที่มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2.3.3 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในระดับที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนาเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและการ
แบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้คาปรึกษาแนะนา
2.4.3 จัด การอบรมปรับ ระดั บความรู้พื้นฐานด้านวิชาการต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และมีระบบแนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษารุ่นพี่ให้กับรุ่นน้อง
2.4.4 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
กับรุ่นน้อง

- 12 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา

นักศึกษาชั้นปี

2556

2557

2558

2559

2560

ชั้นปีที่ 1

80

80

80

80

80

ชั้นปีที่ 2

-

80

80

80

80

ชั้นปีที่ 3

-

-

80

80

80

ชั้นปีที่ 4
รวม

80

160

240

80
320

80
320

จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

80

80

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงรักษา
-ค่าลงทะเบียน
-เงินอุดหนุนรัฐบาล
รวมรายรับ

2556

2557

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

1,168,000 2,336,000 3,504,000 4,672,000 4,672,000
52,800
105,600
158,400
211,200
211,200
1,220,800 2,441,000 3,662,000 4,883,000 4,883,200

- 13 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน

2556

2557

ก.งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและ ค่า
วัสดุ
732,480 1,464,960
732,480 1,464,960
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
244,160 488,320
244,160 488,320
รวม (ข)
976,640 1,953,280
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
80
160
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
14,600
14,600

ปีงบประมาณ
2558
2559

2560

2,197,440 2,929,920 2,929,920
2,197,440 2,929,920 2,929,920
732,480 976,640 976,640
732,480 976,640 976,640
2,929,920 3,906,560 3,906,560
240
14,600

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 อื่น ๆ

320
14,600

320
14,600

- 14 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิ ตได้ ทั้งนี้ใ ห้เป็นไปตามประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 91
หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
48 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
เอกบังคับ
21
หน่วยกิต
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
2.3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต

- 15 3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
ศท.ภท.111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GETH111
Thai for Communication
ศท.ภอ.112
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEEN112
English for Communication
ศท.ภอ.113
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
GEEN113
English for Learning
ศท.ภอ.114
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
GEEN114
English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEFR115
French for Communication
ศท.ภจ.116
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GECN116
Chinese for Communication
ศท.ภญ.117
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEJP117
Japanese for Communication
ศท.ภอ.118
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
GEEN118
Foundation English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
ศท.ปช.120
จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
GEPY120
Contemplative Education
ศท.ปช.121
ปรัชญาชีวติ
3(3-0-6)
GEPY121
Philosophy of life
ศท.ปช.122
ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
GEPY122
Meaning of Life
ศท.จว.123
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
GEPS123
Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124
สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
GEAE124
Aesthetic of Life

- 16 ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
ภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมสิ ังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life

- 17 ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
1(0-2-2)
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
2(1-2-3)
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life

- 18 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
มส.ภอ.161
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ENG161
Business English 1
วจ.กต.110
หลักการตลาด
MK110
Principles of Marketing
วจ.บธ.110
องค์การและการจัดการ
BA110
Organization and Management
วจ.บธ.234
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและ
การประยุกต์ใช้งานธุรกิจ
BA234
Software Package and Application for
Business
วจ.บธ.236
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
BA236
Laws Related to Business
วจ.บธ.238
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
BA238
Statistics for Business And Management
วจ.บธ.241
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA241
Human Resource Management
วจ.บธ.323
จริยธรรมทางธุรกิจ
BA323
Business Ethics
วจ.บธ.327
ธุรกิจอาเซียน
BA327
ASEAN Business
วจ.บธ.330
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
BA330
Production And Operation Management
วจ.บธ.412
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
BA412
Business Research Methodology
วจ.บธ.420
การจัดการเชิงกลยุทธ์
BA420
Strategic Management
วจ.กง.201
การเงินธุรกิจ
FN201
Business Finance
วจ.บช.101
การบัญชีทั่วไป
AC101
General Accounting

91
48

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

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

- 19 วจ.ศศ.101
EC101
วจ.ศศ.491
EC491

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาเอกบังคับ
มส.นศ.252
กฎหมายแรงงานและพิธีพิจารณาคดี
LAW252
Labor Law and Procedure
วจ.บธ.244
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
BA244
International Human Resource
Management
วจ.บธ.341
การจัดการค่าตอบแทน
BA341
Compensation Management
วจ.บธ.342
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
มนุษย์
BA342
Recruitment and Selection of Human
Resource
วจ.บธ.343
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BA343
Human Resource Development
วจ.บธ.344
การวางแผนและวิเคราะห์งานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
BA344
Human Resource Planning and Job
Analysis
วจ.บธ.413
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA413
Human Resource Management Research

3(3-0-6)
3(3-0-6)
36
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

3(2-2-5)
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วจ.บธ.223
BA223
วจ.บธ.224
BA224
วจ.บธ.225
BA225
วจ.บธ.228
BA228
วจ.บธ.232
BA232
วจ.บธ.320
BA320
วจ.บธ.326
BA326
วจ.บธ.347
BA347
วจ.บธ.349
BA349
วจ.บธ.414
BA414
วจ.บธ.447
BA447
วจ.บธ.449
BA449

วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
การเจรจาต่อรอง
Collective Bargaining
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัด
นิทรรศการ
Conference and Convention
Management
ภาวะผูน้ าและการทางานเป็นทีม
Leadership and Management of
Teamwork
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management
Information Systems
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
Labor Market Analysis
จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Psychology of Human Resource
Management
การจัดการแรงงานสัมพันธ์
Employee Relaltion Mananagement

15

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

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

- 21 วจ.บช.331
AC331

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7
หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
วจ.บธ.391
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(45)
บริหารธุรกิจ
BA391
Preparation for Professional
Experience in Business Administration
วจ.บธ.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(350)
บริหารธุรกิจ
BA392
Field Professional Experience in
Business Administration
วจ.บธ.490
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
BA490
Seminar in Human Resource
Management
2.3.2) แผนสหกิจศึกษา
วจ.บธ.498
การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
1(45)
BA498
Co-operative Education Preparation in
Business Administration
วจ.บธ.499
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
6(--)
BA499
Co-operative Education in Business
Administration
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดสอน โดยที่ไม่
ซ้ากับรายวิชาอื่นที่เคยเรียนมาแล้ว

- 22 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต

รหัสวิชา

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

XXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (1)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป (2)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป (3)

3

-

-

-

วจ.บธ.110

องค์การและการจัดการ

3

3

0

6

BA110

Organization and Management

วจ.กต.110

หลักการตลาด

3

3

0

6

MK110

Principles of Marketing

วจ.บช.101

การบัญชีทั่วไป

3

2

2

5

AC101

General Accounting
18

≥8

≥2

≥17

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

รวม

ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

- 23 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ ศึกษาด้วย
ตัวเอง

XXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (4)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป (5)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป (6)

3

-

-

-

วจ.บธ.241

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

3

0

6

BA241

Human Resource Management

วจ.กง.201

การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

FN201

Business Finance

วจ.ศศ.101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

3

3

0

6

AC101

General Economics
18

≥9

≥0

≥18

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

รวม

ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

- 24 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

XXXX

วิชาศึกษาทั่วไป (7)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป (8)

3

-

-

-

วจ.บธ.236

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

3

3

0

6

BA236

Laws Related to Business

วจ.บธ.342
BA342

3

3

0

6

3

3

0

6

XXXX

การสรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์
Recruitment and Selection of Human
Resource
การวางแผนและวิเคราะห์งานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning and Job
Analysis
วิชาเอกเลือก (1)

3

-

-

-

XXXX

Elective Course
18

≥9

≥0

≥18

XXXX
XXXX
XXXX

วจ.บธ.344
BA344

รวม

ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27

- 25 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2

รหัสวิชา
XXXX

ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (9)

3

-

-

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
-

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

-

-

-

18

≥12

≥0

≥24

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

XXXX
มส.ภอ.161
ENG161
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บธ.244
BA244
วจ.บธ.341
BA 341
XXXX

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management
วิชาเอกเลือก (2)

XXXX

Elective Course
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 36

- 26 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3

วิชาศึกษาทั่วไป (10)

2

-

-

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
-

วิชาศึกษาทั่วไป (11)

1

-

-

-

3

2

2

5

วจ.บธ.323
BA323
มส.นศ.252
BA252
วจ.บธ.343
BA343
XXXX

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจ
Software Package and Application for
Business
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
Labor Law and Procedure
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
วิชาเอกเลือก (3)

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

XXXX

Elective Course

3

-

-

-

XXXX

วิชาเอกเลือก (4)

XXXX

Elective Course

3

-

-

-

21

≥11

≥2

≥23

รหัสวิชา
XXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บธ.234
BA234

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 36

- 27 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วจ.บธ.327
BA327
วจ.บธ.412
BA412
วจ.ศศ.491
EC491
วจ.บธ.330
BA330
XXXX

ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business
ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation Management
วิชาเอกเลือก (5)

XXXX

Elective Course

XXXX

เลือกเสรี (1)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

-

-

-

3

-

-

-

18

≥12

≥0

≥24

ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 36

- 28 แผนการเรียนปีท่ี 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน
1) แผนประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
BA391
Preparation for Professional Experience in
Business Administration
วจ.บธ.413 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA413
Human Resource Management
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
BA420
Strategic Management
วจ.บธ.490 สัมมนาการจัดทรัพยากรมนุษย์
BA490
Seminar in Human Resource Management
XXXX
เลือกเสรี (2)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง

1

0

45

0

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

3

-

-

-

13

≥7

≥49

≥16

ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 72

- 29 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4

รหัสวิชา
วจ.บธ.392
BA392

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Administration
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 35

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

350

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง
0

3

0

350

0

- 30 2) แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4

รหัสวิชา
วจ.บธ.413
BA413
วจ.บธ.420
BA420
วจ.บธ.498
BA498
XXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง

3

2

2

5

3

3

0

6

1

0

45

0

3

-

-

-

10

≥5

≥47

≥11

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การเตรียมฝึกสหกิจศึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education Preparation in
Business Administration
เลือกเสรี (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 63

- 31 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4

รหัสวิชา
วจ.บธ.499
BA499

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

6

-

-

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง
-

6

-

-

-

สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 35

- 32 -

รหัสวิชา
ศท.ภท.111
GETH111

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือ

สื่อสาร
ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ส่อื สารในสถานการณ์ ต่างๆ
ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง การพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอสาระตามวัตถุประสงค์

เฉพาะ
ศท.ภฝ.115
GEFR115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน

- 33 ศท.ภจ.116
GECN116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภญ.117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ ต่างๆ

ชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สาคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง
4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ศท.ปช.120
GEPY120

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด และหลั ก พื้นฐานของจิตตปัญ ญาศึก ษา การท าความเข้าใจชีวิต การรู้จั ก
ตัวเอง การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะหรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทากิจกรรมอาสาสมัครหรือ
จัดทาโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างสมดุล

- 34 ศท.ปช.121
GEPY121

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการ มโนทัศน์
ของปรัชญาที่สาคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศน์ไทย
ศท.ปช.122
GEPY122

ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรูเ้ กี่ยวกับความจริงของชีวติ การใช้ชีวติ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุกศาสนา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.จว.123
GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพืน้ ฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการ
พัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ศท.สท.124
GEAE124

สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหวนาไปสู่
การปรับปรุงรสนิยมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข
ศท.ดน.125
GEMU125

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรูค้ วามเข้าใจและเห็น
คุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

- 35 ศท.ศป.126
GEAR126

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์และ
มนุษย์ ความรูค้ วามเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล
ศท.นฎ.127
GEAD127

สุนทรียทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ยวกับ
สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ อันสนองความ
ต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่
คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์
ศท.สท.128
GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรูท้ ั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการห้องสมุดยุคใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ศท.ศป.129
GEAR129

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิ ล ปะในชี วิ ต ประจ าวั น รสนิ ย ม องค์ ป ระกอบทางศิ ล ปะและหลั ก การออกแบบ
โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การ
ตกแต่งบ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ

- 36 ศท.สว.131
GESO131

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สั ง คมมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมมนุ ษ ย์ ใ นมิ ติ ต่ า งๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิ ถี ชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและการปกครอง แนวทางการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
ศท.สว.132
GESO132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินชีวิตแบบวิถีไทย
ศท.สว.133
GESO133

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของ
ประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศท.ศศ.134
GEEC134

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันร่วมกับการประกอบ
สัมมาอาชีพ ตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศท.นศ.135
GELW135

กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จาเป็นในการดาเนินชีวติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม

- 37 ศท.ศศ.136
GEEC136

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดาริ และการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ศท.ศก.137
GECA137

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวั ฒนาการและคุ ณค่ าของภูมิปัญ ญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิ ต
ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
ศท.สว.138
GESO138

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติ อย่างยั่งยืน มุง่ เน้นพืน้ ที่ภาคเหนือตอนล่าง
ศท.วท.141
GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ ท ยาศาสตร์ กั บ ชี วิ ต ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น
รวมทั้งการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศท.วล.142
GEES142

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 38 ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
GEMA143
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ขบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ศท.สถ.144
GEST144

สถิติในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส าคั ญ ของสถิ ติ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เครื่ อ งมื อ และการเก็ บ รว บรวมข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ การแปลผล และการนาเสนอข้อมูล และการนาสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.คณ.145 คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
GEMA145
Mathematics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิ ด กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และการสื่ อ สารทางคณิ ต ศาสตร์
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ศท.วส.146
GEHE146

สุขภาพจิตในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
การวิเ คราะห์ การปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ เ ข้ ากั บ วั ย และสถานการณ์ ผลของสุ ขภาพจิต ต่ อ สุข ภาพ
พฤติกรรมผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต
ศท.คพ.147
GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบค้น
แสวงหาเพื่อการเรียนรูใ้ นชีวติ ประจาวัน และการทางานในอนาคต

- 39 ศท.พล.151
GEPE151

กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ความมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการฝึก
กายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธี
กายบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล.152
GEPE152

กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นราพืน้ เมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล.153
GEPE153

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-2)
Sports for Personal Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล
การฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.พล.154
GEPE154

กีฬาประเภททีม
1(0-2-2)
Sports for Teams
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกี ฬ าประเภทที ม ทั ก ษะพื้ น ฐานของกี ฬ าประเภทที ม
การฝึกซ้อมกติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.วท.155
GEHL155

สุขภาพเพื่อชีวติ
2(1-2-3)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

- 40 ศท.กส.156
GECS156

งานช่างในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลั ก ษณะงานช่ างในชี วิต ประจาวัน การใช้ และการบ ารุง รัก ษาอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้ งต้น
ศท.กอ.157
GEAG157

งานเกษตรในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรูเ้ กษตรเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน
ศท.คศ.158
GEAG158

งานคหกรรมในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Home Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานบ้านและการจัดการบ้าน การทาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนอาหารในชีวติ ประจาวัน
ศิลปะการตกแต่ง เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration
on inter-office communication. variety of business terminology and expressions are introduced
through related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements
and appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering supplies.

- 41 วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญ ของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลัก ทางธุรกิจ
อย่างหนึ่งโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วน
ประสมการตลาด และประเภทของตลาด
วจ.บธ.110
BA110

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงาน หลักเกณฑ์
และแนวความคิดในการจัดองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของ การประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหน้าที่ส าคัญ ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ
การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตงั้ ไว้
วจ.บธ.234
BA234

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Application for Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึก ษาและเรีย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ลัก ษณะการใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รูป ทางธุ ร กิ จที่ นิย มใช้ ใ น
ปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวิร์คชีต เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถนาโปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Laws Related to Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายในสาระสาคัญ และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลทางธุรกิจ
ลักษณะของนิติบุคคลต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญา
ทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการค้า การบัญชี สถาบันการเงิน การลงทุนและ
แรงงาน

- 42 วจ.บธ.238
BA238

สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Business and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนาหลักและวิธีการทางสถิตมิ าใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความน่าจะ
เป็นและตัว แปร ทฤษฎี ก ารแจกแจงความน่า จะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจาย การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยการทดสอบ
ไคสแคว์ ทฤษฏีการตัดสินใน การพยากรณ์ทางธุรกิจ
วจ.บธ.241
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคนการสรร
หา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้าง
บรรษัทภิบาลในองค์การธุรกิจ เน้นจรรยาบรรณ การประกอบธุรกิจของผูบ้ ริหาร และจริยธรรมของ
พนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะแนวความคิดการรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนรูปแบบธุรกิจ การพัฒนา
ธุรกิจ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน

- 43 วจ.บธ.330
BA330

การจัดการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะและความสาคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึง
ระบบการผลิต การจัดการองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต
การวางแผนกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบ
บารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
วจ.บธ.412
BA412

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ. 238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
หรือ วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ตัวแปรและ
เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
เตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจกระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน กระวิเคราะห์
สภาพสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
วจ.กง.201
FN201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป
หลักการบริหารการเงินและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
กิจการ โดยเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการเงิน เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน

- 44 การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการบริหาร
และตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินการของธุรกิจ ศึกษาด้าน
ตลาดการเงินซึ่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุน หลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน
ธุรกิจ นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล
วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
3(2-2-5)
General Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการเบื้องต้น แนวคิดและแนวปฎิบัติทางการบัญชี การบันทึกการจัดทารายงาน
การเงินภายใต้สารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ
วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา
วจ.ศศ.491
EC491

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ. 238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการหรือ
วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึ งกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัว
แบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล
โครงการ (Pert / CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Makov Model) แถวคอย (Queuing) ทฤษฎีเกมส์ (Game
Thory)

- 45 มส.นศ.252
LAW252

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
3(3-0-6)
Labor Law and Procedure
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมากฎหมายแรงงานไทย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
วจ.บธ.244
BA244

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Human Reource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลั กการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการความหลากหลายทางด้านองค์การและวัฒนธรรมของชนชาติ
ต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มของ
สถานการณ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
วจ.บธ.341
BA341

การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ ธี จ่ า ยค่ า ตอบแทน การก าหนดนโยบาย โครงสร้ า งและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริหาร โครงสร้างและรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนใน
องค์การ และพนักงานประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนในองค์การธุรกิจให้เกิด
ความเป็นธรรมและความพึงพอใจ
วจ.บธ.342
BA342

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Recruitment and Selection of Human Resource
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายและการกาหนดนโยบายในการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การพยากรณ์
ความต้อ งการก าลั ง คน การวางแผนก าลัง คน การสรรหาและการคัด เลือ กบุ ค คลเข้ าท างานตาม
ความสามารถของบุ ค คล กลยุ ท ธ์ ใ นการทดสอบการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลเข้ า ท างาน การบรรจุ
การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน

- 46 วจ.บธ.343
BA343

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ความส าคั ญ กระบวนการด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละการ
ฝึก อบรม การวางแผนพัฒนา การหาความจาเป็น การก าหนดวัตถุป ระสงค์ เทคนิคในการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์และการฝึ ก อบรม การประเมินผลการฝึ ก อบรม รวมทั้งการพัฒนาและฝึ ก อบรม
ทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล
วจ.บธ.344
BA344

การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Job Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด ทฤษฏี การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้อง
ด้านอัตรากาลัง เทคนิคการพยากรณ์ การวิเคราะห์งานแบ่งแยกประเภทของงานความสัมพันธ์ระหว่าง
ตาแหน่งงานต่างๆ ในองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ ตรงกับความต้องการองค์การ ปรับปรุง
งานที่เหมาะสมกับสภาพบรรยากาศและทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
วจ.บธ.413
BA413

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management Research
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
กระบวนการวิจัยและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการ การกาหนดปัญหา
วิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจให้เหมาะสม เทคนิค
และเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดาเนินงานตามโครงการวิจัย
และวิเคราะห์และแปลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย
วจ.บธ.223
BA223

ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์ การรูปแบบต่างๆ
ทั้งองค์การรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบองค์การ
จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่อานาจและอิทธิพล การติดต่อสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ
สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้งและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
องค์การ เช่น การลดขนาดองค์การ (Reengineering)

- 47 วจ.บธ.224
BA224

การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นหนักเรื่อง
การสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ
วจ.บธ.225
BA225

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุค คล คณะและองค์ ก าร หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม การติด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งการ
ประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์
วจ.บธ.228
BA228

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติก รรมมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร ในรูป ของปัจ เจกชนและกลุ่ม ซึ่ง มี ผลกระทบ ต่ อการ
บริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคคลในองค์การถึงการพัฒนาพฤติกรรมของ
มนุษย์ในองค์การ
วจ.บธ.232
BA232

การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Collective Bargaining
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ ธี ก ารเจรจาต่ อ รองร่ ว ม การเจรจาต่ อ รองร่ ว มและข้ อ สั ญ ญา การตกลงร่ ว ม
การบังคับข้อสัญญา การตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง วิธีดาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาท
การกระทาอันไม่เป็นธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายของรัฐ ที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองร่วม

- 48 วจ.บธ.320
BA320

การจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
3(3-0-6)
Conference and Convention Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและคาจากัดความการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ประเภทของ
การจัดประชุม และการจัด นิท รรศการ ความเกี่ยวข้องกั บธุ รกิจอื่นๆ สิ่งที่จาเป็นพื้นฐานและปัจจัย
เกือ้ หนุนในการดาเนินธุรกิจประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการบริหารการ
ประชุม สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินค้า การบริหารราคาการสร้างความพอใจให้ ผู้บริการ
และกระบวนการการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่ การตลาดใน
ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
วจ.บธ.326
BA326

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0-6)
Leadership and Management of Teamwork
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผู้นา คุณลักษณะและบทบาท หน้าที่ของผู้นาที่จะ
มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นาในการทางานเป็นที ม การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน
การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม
วจ.บธ.347
BA347

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาความสาคัญ และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทาเครื่องมือเพื่อใช้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในประเด็นต่างๆ เพื่อนาผลไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรมและการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งให้กับพนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วจ.บธ.349
BA349

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resources Management Information Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ การจั ดเก็ บ ข้อ มู ลที่ จ าเป็ น ในการ
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค้ น หาและเรี ย กใช้ ข้ อ มู ล การน า

- 49 คอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
วจ.บธ.414
BA414

การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Market Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.ศศ.101 เศรษศาสตร์ทั่วไป และ วจ.บธ.344
การวางแผนและวิเคราะห์งานด้านทรัพยากรมนุษย์
อุปสงค์ อุปทานของตลาดแรงงาน ตาแหน่งงานว่าง แหล่งผู้ว่างงานหรือกาลังหางาน
ทา ศึกษาถึงอาชีพต่างๆ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาโครงสร้างของตลาดแรงงานไทย และวิเคราะห์
ความต้องการในการจ้างงานในปัจจุบัน การวางแผนทดแทนก าลังคน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกขององค์การ
วจ.บธ.447
BA447

จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Psychology of Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จิตวิทยาการเลือกคนเข้าทางานและความสามารถในการใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์
ความสามารถบริหาร บุคลิกภาพทางธุรกิจ กลวิธีในการเข้าใจผูอ้ ื่น การให้คาปรึกษาชีแ้ นะ ผูร้ ่วมงาน
การแข่งขันธุรกิจ การปรับตัวทางสังคม และการตัดสินใจทางานร่วมกับผูอ้ ื่น ภาวการณ์เป็นผูน้ า การ
ทางานเป็นทีม
วจ.บธ.449
BA449

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Employee Relation Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน ความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ซึ่งกาหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทางาน
การร้องทุกข์ การเจรจาต่อรองร่วม การระงับข้อพิพาทแรงงาน การกระทาอันไม่เป็นธรรม และการ
บริหารจัดการเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยยึดหลักจริยธรรม

- 50 วจ.บช.331
AC331

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป และ
วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุม
และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับ การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษีและข้อจากัดของข้อ มูล
ต่างๆ การจัดทางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด
วจ.บธ.391
BA391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation of Professional Experience in Business Administation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพใน
ด้านการเรียนรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษาเกี่ยวกับ การดาเนินงานทางด้านธุรกิจ การ
บริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ นาแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน
วจ.บธ.392
BA392

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
3(350)
Field Professional Experience in Business Administation
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.391 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
จัด ให้นัก ศึก ษาได้ฝึก ประสบการณ์ใ นวิชาชีพด้านบริหารธุ รกิจ ในหน่วยงานรัฐ บาล
รัฐ วิสาหกิ จ หรือธุ รกิจเอกชน ภายใต้ก ารควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษา โดยนาความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับ
รายละเอี ย ดของการฝึ ก ประสบการณ์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภอปรายปั ญ หาการฝึ ก
ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี โดยอาจจั ด ให้ ฝึ ก
ประสบการณ์ ทั้ง หมด หรื อ ฝึก ประสบการณ์ แ ละท าโครงการพิเ ศษ หรื อ ฝึ ก ประสบการณ์แ ละท า
ภาคนิพนธ์

- 51 วจ.บธ.490
BA490

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์ ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรธุรกิจ ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสาหรับกลุ่มคนงานที่
อยู่ระดับต่างๆ วิเคราะห์ อภิปรายปัญหาต่างๆทางด้านการบริหาร การพัฒนา การฝึกอบรมบุคคลใน
องค์การธุรกิ จ โดยใช้พื้นที่ความรู้ทางด้านทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญ หาบุคคลที่เ กิดขึ้นภายใน
องค์การ
วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
1(45)
Co-operative Education Preparation in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความรู้พร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับ เกี่ ยวกับ สหกิ จศึกษาความรู้พื้นฐาน เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบ
สัมภาษณ์ บุคลิก ภาพและการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู้
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย และชีวอนามัย ในสถานประกอบการ การเขีย น
รายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
6(450)
Co-operative Education in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
การเรียนรูก้ ารปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านบริหารธุรกิจหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

- 52 3.1.6 ความหมายระบบรหัส
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วจ.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ
2. บธ.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
3. เลขหลักหน่วย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชัน้ ปี
4. เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5. เลขหลักร้อย
หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชา

วจ.

บธ.

1

2

3

ฬ

ฬ

ฬใว

ฬใว

ฬใว

ใวว

ใวว

ววว

ววว

ววว

ววว

ววว

ววว

ววว

ววว

ววว

ว

ว

ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา

ระดัววว
บความยากง่ายของชั้นปี

ว
อักษรย่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ
ตัวเลขหลัก สิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
2. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ/ประยุกต์
4. กลุ่มวิชาการจัดการงานบุคคล
5. กลุ่มวิชาการประกันคุณภาพ
6. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจเฉพาะ
7. กลุ่มวิชาการธุรกิจบริการ
9. กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการจัดศึกษาเอกเทศ การสัมมนา
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา

(วจ.บธ.-1-)
(วจ.บธ.-2-)
(วจ.บธ.-3-)
(วจ.บธ.-4-)
(วจ.บธ.-5-)
(วจ.บธ.-6-)
(วจ.บธ.-7-)

(วจ.บธ.-9-)

3.2 ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน และปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

3.

ณภัทร วุฒธะพันธ์

บุญลดา คุณาเวชกิจ

จีรภัทร ใจอารีย์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
กจ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. การบัญชี

บธ.ม. การเงิน
บธ.บ. อุตสาหกรรมบริการ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
พ.ศ.
2553

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2551
2550

2546
2539
2529
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2.

ชื่อ-สกุล

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1.

2.

ณภัทร วุฒธะพันธ์

บุญลดา คุณาเวชกิจ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

จีรภัทร ใจอารีย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4.

จีรพงษ์ มะปะวงศ์

อาจารย์

5.

อรนุช

อาจารย์

สืบบุญ

สาขาวิชา

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
กจ.ม. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. การบัญชี
บธ.ม
บธ.บ.
Ph.D.
MA.ED.
ค.บ.
บธ.ม.
ศ.บ.

การเงิน
อุตสาหกรรมบริการ
Management
Administration and Supervisor
ดนตรี
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเกริก
มาหาวิทยาลัยรามคาแหง
Gregorio Araneta University
University of Manila
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
พ.ศ.
2553
2551
2550
2546
2539
2529
2538
2534
2532
2542
2539
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3.

คุณวุฒิ

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
วุฒิชัย

สหัสเตโช

2.

อรวรรณ ไพโรจน์วุฒพิ งศ์

อาจารย์

3.

ไพศาล ริ้วธงชัย

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

4.

สิรกิ าญจน์ ศิวะแพทย์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

5.

จงกล เพชรสุข

อาจารย์

6.

ลัลดา ยาวิละ

อาจารย์

คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
D.P.A.
M.B.A.
B.S.B.A.
M.B.A.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
การจัดการ
การบริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
Doctor of Public Administration
General Management
Marketing
Business Administration
ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Centro Escolar University
Manuel L. Quezon University
Lyceum of the Philippines
The Philippines Women’s
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
พ.ศ.
2547
2545
2547
2545
2529
2526
2523
2529
2523
2545
2531
2541
2530
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1.

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

8.

กมลทิพย์ เดชะปรากรม

อาจารย์

9.

ผณินทร เสือแพร

อาจารย์

10.

ธิดารัตน์ วุฒศิ รีเสถียรกุล

อาจารย์

11.

พิณรัตน์ นุชโพธิ์

อาจารย์

คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ค.อ.ม.
วท.บ.

12.

อรรถพร เลิศอร่ามแสง

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การตลาด
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
พ.ศ.
2542
2539
2541
2536
2546
2544
2546
2542
2549
2546
2553
2550
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7.

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
13.

14.

พัชญ์ธนัน ศิรกิ ิจเสถียร

สมศักดิ์ พงษ์เดช

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ค.อ.ม. ธุรกิจอุตสาหกรรม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี
พ.ศ.
2554

วท.ม.

มหาวิทยาลัยมหิดล

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.

การตลาด
ธุรกิจการเกษตร
การตลาด
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฎกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

2536
2533
2523
2547
2545

2547
2542

พัชรา วงศ์แสงเทียน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

16.

ปิยธิดา เปี่ยมงาม

อาจารย์

17.

นฤมล พิษณุวรานนท์

อาจารย์

บธ.ม.
ศศ.บ.

บริหารธุรกิจ
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2545
2540

18.

พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.

การบัญชีการเงิน
การบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2537
2532
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15.

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

ชลกร อาสนะนนท์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

20.

อุษณีย์ เส็งพานิช

อาจารย์

21.

วราภิมณฑ์ บุษบง

อาจารย์

22.

วิจติ รา จาลองราษฎร์

23.

อรุณี นุสทิ ธิ์

อาจารย์

24.

สุธีรา วิไลกุล

อาจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.
บช.บ.
D.B.A.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.

บริหารธุรกิจ
การบัญชี
Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การเงิน
บริหารธุรกิจ
การบัญชีการเงิน
บริหารอุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี
พ.ศ.
2540
2525
2550
2540
2528
2545
2521
2554
2539
2533
2542
2538
2546
2543
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19.

สาขาวิชา

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ

รัตนา สิทธิ์อว่ ม

อาจารย์

26.

ภัทรสิริ ทิพย์ธนมณี

อาจารย์

27.

วิจติ รา ทุนอินทร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

28.

ภคพร วัฒนดารงค์

อาจารย์

29.

สิขรินททร์ คงสง

อาจารย์

บธ.ม.
บช.บ.
บช.ม.
บช.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

การบัญชีการเงิน
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Portsmouth
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี
พ.ศ.
2551
2546
2549
2545
2537
2527
2552
2540
2530
2541
2536
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25.

สาขาวิชา

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1.
2.
3.

5.

กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา
ศุภนารี ภิรส
คนึงนิจ นาสมใจ
นิลวัจน์ อังศุธนมาลี

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550

วท.บ.

เทคโนโลยีการอาหาร

สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม

2547

บธ.ม.

ธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2551

บธ.บ.

การบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2549

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2534

บธ.บ.

การตลาด

มหาวิทยาลัยเกริก

2520

ศศ.ม.

การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554

ศศ.บ.

การจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

2551
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4.

ชื่อ-สกุล

- 62 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษา)
สาขาวิชากาหนดให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทางานจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทัก ษะในวิ ชาชีพ ดั งนั้น สาขาวิชาได้ ก าหนดให้นัก ศึ ก ษาจะต้องเรีย นในกลุ่มวิช าประสบการณ์
ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
สถานที่ฝกึ งานได้
4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ
เทคนิควิธีการทางานในสถานที่ฝกึ งาน
4.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ใน
งานได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอบ : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ตามเวลาท างานของสถานประกอบการที่เ ข้าฝึ ก งาน โดยให้ไ ด้เ วลาการฝึก รวม
อย่างน้อย 350 ชั่ว โมงในรายวิชา วจ.บธ. 392 ฝึกประสบการณ์วิชาชี พบริหารธุ รกิจ สาหรับ
รายวิชา วจ.บธ. 499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จานวน 16 สัปดาห์

- 63 หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมิน
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านทัศนคติที่ดีและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ด้านจิตสานึกสาธารณะ
ด้านการเป็นผูน้ าและการทางานเป็นทีม

ด้านความมีวินัย ต่อตนเองและสังคม

ด้านทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการปลูกฝังในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น
- สอดแทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะในบางรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การทางานเป็นทีมในชัน้ เรียน โดยมีกิจกรรมมอบหมาย
ให้นักศึกษาหมุนเวียนการเป็นหัวหน้าในการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะ
ผูน้ า
- การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ต่างๆ
- มีวนิ ัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ เป็นต้น
- การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรูด้ ้วยตนเอง เช่น
การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศประกอบการเรียน การทา
รายงานการทาโครงงานวิจัย เป็นต้น

- 64 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ
1.1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
1.2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) กาหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่
ทาดี เป็นต้น
2.2) กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย
ความเป็นนาและผูต้ ามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญูสุภาพอ่อน
น้อม

- 65 2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1.1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เ ดิมของผู้เ รีย นเข้ากั บความรู้และประสบการณ์ใหม่ใ น
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จั ด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส กั บ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจกระทา
ด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ที่วิทยากรประจาอยู่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล

- 66 2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้
และนาข้อสรุปมาใช้
1.2) สามารถศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนวทางแก้ ไ ขที่
สร้างสรรค์
1.3) มีความใฝ่หาความรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ มฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ ต รง เช่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็น
สาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นสังเกต
ตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
ในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เ รีย นฝึก ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1.1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
1.2) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการเรีย นรู้ และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
1.4) มีภาวะผู้นา

- 67 2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ร้ า งทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึ กความรับผิ ดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทั กษะการสร้างมนุ ษยสั มพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ เ รีย นได้ มี ป ฏิสั ม พัน ธ์ ช่ว ยกั น
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1.1) สามารถสรุป ประเด็ น และสื่อ สาร ทั้ ง การพู ดและการเขีย นและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แปลความหมายและสื่อสาร
1.3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี
โอกาสใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มกั บ น าเสนอด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ

- 68 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ค วามคิ ด ความเข้ า ใจผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) แสวงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
1.3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5) เคารพสิทธิแ์ ละยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) กาหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่
ทาดี เป็นต้น
2.2) กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
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ความเป็นนาและผูต้ ามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญูสุภาพอ่อน
น้อม
2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มี ค วามรู้ ห ลั ก การและทฤษฎี ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ในสาขาวิ ช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
1.2) มีความรูใ้ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3) มี ค วามรู้ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช า รวมถึ ง งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
1.4) รู้ ก ฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เ ดิมของผู้เ รีย นเข้ากั บความรู้และประสบการณ์ใหม่ใ น
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จั ด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส กั บ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจกระทา
ด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ที่วิทยากรประจาอยู่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน

- 70 3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) มี ค วามสามารถในการหาข้ อเท็จ จริ ง ท าความเข้า ใจประเมิน ข้อ มู ล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสบการณ์ ใ นภาคปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสบการณ์ ใ น
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
1.3) สามารถใช้ ทั ก ษะและความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในกลุ่ ม วิ ช าการจั ด การ
บริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุย์ การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.4) มีทักษะและความเข้าใจในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระ
ที่สาคัญของสาขาวิชา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ ต รง เช่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็น
สาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นสังเกต
ตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
ในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เ รีย นฝึก ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
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1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและรายงาน
กลุ่ม
1.2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ร้ า งทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิ ดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทั กษะการสร้างมนุ ษยสั มพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ เ รีย นได้ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ช่ว ยกั น
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถระบุและแนะนาเทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มา
ใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
1.5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.6) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี
โอกาสใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มกั บ น าเสนอด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ค วามคิ ด ความเข้ า ใจผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้
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(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ความรู้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
4) มีภาวะผูน้ า
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1) สามารถสรุป ประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน และการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
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ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5) เคารพสิทธิ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.2.2 ความรู้
1) มีค วามรู้หลัก การและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
2) มีความรูใ้ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
4) รู้กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหา
2) สามารถศึก ษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจ ในกลุ่มวิชาการจัดการบริหารธุรกิจ
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4) มี ทัก ษะและความเข้า ใจในภาคปฏิ บัติ ที่ไ ด้รั บ การฝึ ก ฝน ตามเนื้ อหาสาระที่
สาคัญของสาขาวิชา
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1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ เ หมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและแนะนาเทคนิค ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ใน
การวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้ จักเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้
อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

ศท.ภ117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

3

4

1

2

3

1

2

3

         
      






















5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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••
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ศท.ภท111
GETH111
ศท.ภอ112
GEEN112
ศท.ภอ113
GEEN113
ศท.ภอ114
GEEN11
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ116
GECN116

2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3 4

4. ตาราแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation

3

4

   

1

2

3



   



3




3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

1

2


 






5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.ภท118
GEEN118
ศท.ปช120
GEPY120
ศท.ปช121
GEPY121
ศท.ปช122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท124
GEAE124
ศท.ดน125
GEMU125

2

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3 4

         















         

















  





















   




   

 


          





4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Art in Daily Life
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living




3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

         
   

 



     



      
  



  







          

4






























5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD 127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132

2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิศาสตร์เหนือตอนล่าง

1

2

3

4

4

1

2

3

1

2

3









        





          



         


Geosocities of the Lower Northern Region

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life

3



5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.ศก.138
GECO138
ศท.วท.141
GESC141

2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
   
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
   
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวิตประจาวัน

Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
 

Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 
Information Technology for Life

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4


5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สภ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147

2

4.ทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล

GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156

Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
Sports For Teams
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวติ ประจาวัน
Handiworks in Daily Life

3

4





  



3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

1

2

3

  

1


2

3

1



2

3





4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153

2

4.ทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวติ ประจาวัน
Home Economics in Daily Life

4

1

2

3

1

1

2



        





 





    





 





2

3

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

3

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3 4

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การใช้โปรแกรมสาเร็จและการประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจ
BA234
Software Package and Application Business
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
BA236
Laws Related to Business
วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
BA238
Statistics for Business and management

2 3 4 5 1

2 3 4

1

2

3

4
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มส.ภอ.161
ENG161
วจ.กต.110
MK110
วจ.บธ.110
BA110
วจ.บธ.234

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

                    
     

  

   

  



                 

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

2 3 4 5 1

2 3 4

1

2

3

4
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วจ.บธ.241
BA241
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.327
BA327
วจ.บธ.330
BA330
วจ.บธ.412
BA412
วจ.บธ.420
BA420

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

                    



                  
 

               

 

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีทั่วไป
General Accounting
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

2 3 4

1

2

3

4
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วจ.กง.201
FN201
วจ.บช.101
AC101
วจ.ศศ.101
EC101
วจ.ศศ.491
EC491

2 3 4 5 1

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

BA344

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
Labour Law and Procedure
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Recruitment and Selection of Human Resource
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การวางแผนและวิเคราะห์งานทางด้านทรัพยากร
มนุษย์
Human Resource Planning and Job Analysis

2 3 4 5 1

2 3 4

1

2

3

4
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มส.นศ.252
LAW252
วจ.บธ.244
BA244
วจ.บธ.341
BA341
วจ.บธ.342
BA 342
วจ.บธ.343
BA343
วจ.บธ.344

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

 
 

 







  
   

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.413 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA413
Human Resource Management Research



2 3 4 5 1

2 3 4

1

2

3

4
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1

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

  

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.223
BA223
วจ.บธ.224
BA224
วจ.บธ.225
BA225
วจ.บธ.228
BA228
วจ.บธ.232
BA232
วจ.บธ.320
BA320

ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
การเจรจาต่อรอง
Collective Bargaining
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
Conference and Convention Management

2 3 4 5 1

2 3 4
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1

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

  
 


 

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเลือก)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Management of Teamwork
การจัดการผลการปฏิบัตงิ าน
Performance Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information
System
วจ.บธ.447 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA447
Psychology of Human Resource Management
วจ.บธ.449 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
BA449
Employee Relationship Management
วจ.บช.331 การบัญชีเพื่อการจัดการ
AC331

Management Accounting

2 3 4 5

1

2 3 4
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วจ.บธ.326
BA326
วจ.บธ.347
BA347
วจ.บธ.349
BA349

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7



      
 



 

                       

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.3 ประสบการณ์ภาคสนาม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

วจ.บธ.490 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
BA 490
Seminar in Human Resource Management

2 3 4 5 1

2 3 4
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วจ.บธ.414 การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
BA414
Labor Market Analysis
วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบริหารธุรกิจ
BA391
Preparation for Professional Experience in
Business Administration
วจ.บธ.392 ฝึกประสบการวิชาชีพบริหารธุรกิจ
BA392
Field Professional Experience in
Business Administration

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

4.ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.4 สหกิจศึกษา
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1

2 3 4

1

2

3

4
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วจ.บธ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
BA498
Co-operative Education Preparation in Business
Administration
วจ.บธ.499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
BA499
Co-operative Education in Business Administration

2 3 4 5 1

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะทาง
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ระหว่างบุคคล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

             

  

 

       

  

 

    

- 92 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการการสอบให้เป็นให้ตามแผนการสอนและมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์และการประเมินผลการ
เรีย นการสอนโดยนัก ศึก ษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับ หลักสูตรให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สาขาวิ ช าและระบบประกั น คุ ณ ภาพในระดั บ คณะเพื่ อ ด าเนิ น การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ แ ละ
รายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้หลังจากนัก ศึก ษาสาเร็จการศึก ษาเน้นการท าแบบ
ประเมิ น สอบถามการประกอบอาชี พ หรื อ การศึ ก ษาต่ อ ของบั ณ ฑิ ต แล้ ว น าผลที่ ไ ด้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยมีหัวข้อการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาหรือศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษาต่อ
ตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน
2.2.2 ตาแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรี ยนรู้จากหลักสูตร ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อพร้ อมกั บ เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารเสนอข้อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรให้ มี
ประสิทธิภาพ
2.2.4 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตหรือนายจ้างพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่
ต้องการจากหลักสูตร
2.2.5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา

- 93 2.2.6 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษา
นั้นๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2549

- 94 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เรื่ องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาและการปรับปรุงและอยู่ในการดูแล
ของอาจารย์พี่เลีย้ ง ก่อนการทาหน้าที่ตามลาพัง ซึ่งอาจจัดขึน้ ในระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผมู้ ีประสบการณ์
1.3 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทาประมวลรายวิชา (course syllabus) การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลรูปแบบต่างๆ ต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
1.4 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้แก่ ปรัชญาความสาคัญและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มอื นักศึกษา คู่มอื อาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดอาจารย์พี่เลีย้ งให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน วิ ธี ก ารสอน การวั ด และการ
ประเมินผล
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้าง
เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนท างานวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนให้ผู้ส อนให้บ ริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสังคม และให้สามารถนาประสบการณ์มาพัฒนาการเรียน
การสอนได้ดียิ่งขึน้

- 95 2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย เพื่อ
ตีพมิ พ์ในวารสาร

- 96 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จั ด ให้มี ก รรมการบริหารหลั ก สู ตรท าหน้าที่ ก ากั บ ดู แล การจัด การศึ ก ษาให้เ ป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และความต้องการของสังคม
1.3 จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการองค์
ความรู้ ทั้ งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษาเกิด ทั ก ษะสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ และมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประสานร่วมมือกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมทั้งการจัดอบรมด้านภาษา
และคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา
1.5 จัดระบบการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาการ
จัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
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ที่ รายการและลักษณะเฉพาะ
1 ห้องเรียน
2 ห้องเรียนอาคารพระปกเกล้าและอาคารคณะวิทยาการ
จัดการ
3 ห้องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (จานวน 40 เครื่อง)
5 ห้องปฏิบัติการสานักงานอัตโนมัติ
6 ห้องประชุมขนาดใหญ่ (รองรับ 120 คน)
7 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ
8 ห้องปฏิบัติการบัญชี
9 ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์
10 ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
11 ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
12 ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
13 ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
14 ห้องปฏิบัติการงานวิจัย
15 ห้องบริษัททัวร์จาลอง
16 ห้องศึกษาค้นคว้า
17 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
18 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
19 ห้องฝึกสันทนาการ

จานวนมีอยู่
อาคารเรียนรวม
26
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ต้องการเพิ่ม

3
1
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ที่ รายการและลักษณะพิเศษ
1 เครื่องฉายภาพเหมือนจริง
2 เครื่องฉายภาพ LCD Project
3 โทรทัศน์
4 เครื่องเล่นแผ่น DVD
5 เครื่องเล่นวีซีดี
6 คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียน/ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
7 กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจติ อล
8 กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
9 เครื่องบันทึกเสียง
10 เครื่องตัดต่อภาพ/เสียง

จานวนมีอยู่
1
10
4
4
4
56
7
3
3
3

ต้องการเพิ่ม
1

50

3) ห้องสมุด
3.1) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม
มีหนังสือ ตาราเรียน วารสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย
152,256
เล่ม
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
19,377
เล่ม
หมายเหตุ จานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมวดการศึกษา
- หนังสือทั่วไป
3,307
ชื่อเรื่อง
- งานวิจัย
435
ชื่อเรื่อง
- วิทยานิพนธ์
223
ชื่อเรื่อง
- หนังสืออ้างอิง
32
ชื่อเรื่อง
3. วารสารที่บอกรับ
3.1 วารสารภาษาไทย
80
ชื่อเรื่อง
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
14
ชื่อเรื่อง
4. วารสารได้เปล่า
173
ชื่อเรื่อง
4.1 วารสารภาษาไทย
155
ชื่อเรื่อง
4.2 วารสารภาษาอังกฤษ
16
ชื่อเรื่อง
5. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
12
ชื่อเรื่อง
6. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2
ชื่อเรื่อง
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909
แผ่น
8. เทปบันทึกเสียง
761
ตลับ
9. วีดิทัศน์
1,117
ม้วน
10. ซีดี (เพลง)
300
แผ่น
11. วีซีดี
76
ชื่อเรื่อง
12. วารสารเย็บเล่ม
1,556
เล่ม
13. กฤตภาค
687
ชื่อเรื่อง
14. จุลสาร
602
ชื่อเรื่อง
15. ฐานข้อมูล Electronic ที่บอกรับ
5
ฐาน
3.2) ห้องสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มีหนังสือตาราเรียน วารสารต่าง ๆ ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย
952
ชื่อเรื่อง
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
157
ชื่อเรื่อง
3. หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
380
เล่ม
4) แหล่งฝึกงาน
สาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม ได้รับคามร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับ สมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยสาขาวิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการพัฒนาอาจารย์ โดยมีระบบ
อาจารย์พี่เลีย้ ง มีคมู่ อื สาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อแนะนาระเบียบวินัย การปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมิน และการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร มี ก ารวางแผนจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลใน
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร และมีตัวแทนอาจารย์จากทุกสาขาวิชา ร่วมพิจารณาการประเมินผลทุกรายวิชา
ในทุกภาค
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ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรอยู่อย่างสม่าเสมอ
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาเป็น
วิท ยากรในการสอน เนื่องจากวิท ยากรมี ความเชี่ย วชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยมอบหมายให้
อาจารย์ประจาวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านการเห็นชอบจากประธานสาขาวิชา แล้วกาหนดในแผนการ
สอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการ
รับ เข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ป ระกอบด้วยการสอบข้อเขีย นและการสอบสัมภาษณ์ โดย
ข้อสอบให้ความสาคั ญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งและทัศนคติต่องานการให้บ ริก าร
อาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 อบรมให้ความรูภ้ าระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะ มหาวิทยาลัย
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รว่ มงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ เช่น งานวิจัย
5. การสนับสนุนบุคลากรให้คาแนะนานักศึกษา
มีก ารแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึก ษาให้แก่นักศึก ษาทุกคน โดยนัก ศึก ษาที่มีปัญ หาในการเรีย นสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (home room) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้ง
เป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรีย นสามารถปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ป รึก ษาได้ โดยคณาจารย์ป ระจาสาขาวิชาทุก คนจะต้องท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (office hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งเป็นกลุ่มและเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
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กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ หรือมีข้อ
ร้องเรียนอื่น ๆ ทางสาขาวิชาก็จะมีการแต่งตั้ งกรรมการพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้น ๆ ตามความเหมาะสมและ
ยุติธรรม
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
6.3 มีก ารติ ด ตามการท างานของบัณฑิ ตเพื่ อให้ ไ ด้ข้ อมูล เป็น แนวทางในการพั ฒนาและปรับ ปรุ ง
หลักสูตร
7. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาฯ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ปละประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3-4 จานวน 2 รายวิชาในแต่ละปี

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
1 2 3 4 5
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(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่
ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
1 2 3 4 5












































- 103 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร กาหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละ
รายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิป รายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของ
นัก ศึก ษาในชั้ นเรีย น และผลการเรีย น นอกจากนี้ยั งให้ นัก ศึก ษาประเมิน ความพึ งพอใจการจัดการเรีย น
การสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชาอีกด้วย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อ
เวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ประเมินโดยนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามหรือวิธีการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความต้องการการใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพิ่มเติมด้วย
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
4.1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิด ชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิน้ ภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ

- 104 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงานรายวิชา
เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ใน
รอบการศึกษาต่อไป
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- 106 ตอนที่ 1 แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึง
จาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
เป็นสิ่งที่จาเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย
เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ในการผลัก ดันให้มีการผลิตบัณฑิตให้มีก ารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในหลากหลายสาขาวิชา และ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ โดยเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้ งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตร
ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 ที่ใช้ร่วมกันในสถาบันราชภัฏทั้งหมด 40 แห่ง ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการใช้
หลักสูตร ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ครบทุก
สาขาทุกระดับการศึกษา และยังขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยกฐานะสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะจึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนให้เป็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่ง
เป็นเกณฑ์กลางที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้ ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2555 นี้ได้มีการปรับปรุงหลักสู ตรเดิมมาเป็นหลักสูตรที่ยกวิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์มาเป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- 107 แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาด และสังคม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ มาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้) ตอบสนองต่อปรัชญา/วิสัยทัศน์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงครามโดยได้จั ดประชุ ม สัม มนา เชิ ญ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิจ ากภายนอกร่ วมวิ พากษ์
หลักสูตรหลายครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อถัดไป)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. จัด ประชุ มคณะกรรมการบริห ารคณะ เพื่อ ชี้แ จงการจั ดท าการปรับ ปรุ งหลั ก สูต รของคณะให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
2. จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กาหนดทิศทางการ
ปรับปรุงและจัดทา มคอ. 3 ในรายวิชาของหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
3. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งคณะวิท ยาการจัดการที่ 025/2555 เพื่อพิจารณายกร่าง
หลักสูตรของคณะ
4. จัด สั มมนาวิ พ ากษ์ห ลั ก สู ตร 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ประชุมสัม มนาเชิ งปฏิบัติ ก าร เรื่องการ
ท บ ท ว นแผน ยุ ท ธ ศ าสต ร์ แ ละ วิ พ าก ษ์ ห ลั ก สู ต ร ณ ห้ องป ร ะชุ ม ลี ลาว ดี อา คารพ ระป ก เกล้ า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- 108 รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์
อาจารย์บุญลดา คุณาเวช
ผศ.จีรภัทร ใจอารีย์
อาจารย์ดร.จีรพงษ์ มะปะวงค์
อาจารย์อรนุช สืบบุญ
ดร.จรัมพร โห้ลายอง

7.

ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

8.

อาจารย์จติ ตินุช วัฒนะ

คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม
สถาบันวิจัย
ประชากรและ
สังคม
วิทยาการจัดการ
และสารสนเทศ
ศาสตร์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

- 109 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร. จรัมพร โห้ลายอง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
สังกัด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่ม รายวิ ชาและจานวนหน่ ว ยกิ ต ในกลุ่ ม 1. มีการเพิ่มรายวิชาและจานวนหน่วยกิต
วิชาเอกบังคับให้มากขึ้น
ในกลุ่มวิชาเอกบังคับให้มากขึ้น
จากเดิม 18 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต
2. ควรมีการปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 2. มีการปรับลดรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือกให้
ให้ลดลง
ลดลงจากเดิม 27 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต
3. ควรมีรายวิชาที่มคี วามเป็นสากล สามารถ

3. มี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช าบั ง คั บ และเอกเลื อ กให้ มี
สื่อสารกับทุกคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาที่เป็นสากล เพื่อให้สอดคล้องกับยุคแห่ง
ประชาคมอาเซี ย น ได้ แ ก่ วิ ช าการจั ด การ
ตั้งแต่ผบู้ ังคับบัญชา ถึงผูป้ ฏิบัติ
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และวิชาธุรกิจ
อาเซียน
4.นักศึกษาควรมีทักษะทางจิตวิทยาสูง เนื่องจาก 4. มี ก ารเพิ่ ม รายวิ ช า จิ ต วิ ท ยาการจั ด การ
จะต้ อ งท างานกั บ คนหลายประเภท ขอเสนอให้ ทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มเข้าไปในรายวิชาเอกเลือก
พิ จ ารณาเพิ่ ม รายวิ ช าจิ ต วิ ท ยาในกลุ่ ม วิ ช าเอก
เลือก เช่น จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาบุคลิกภาพและ
การปรับตัว ทฤษฎีพลวัตกลุ่ม จิตวิทยาการเรียนรู้
หรือ จิตวิทยาพัฒนาการ

- 110 ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
สังกัด สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. 1. เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนที่สาคัญที่สุด1.ใน
การทาธุรกิจควรมีศาสตร์ด้านความรู้ความสามารถ1.1
ที่เ หมาะสมกั บ สภาวะการจ้า งงานในเศรษฐกิจ โลก
วิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ใ ห้ ห ลากหลาย เนื่ อ งจาก
ประชาคมอาเซียนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจ้าง
งานจึงควรเป็นพหุวัฒนธรรม

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. มีการเพิ่มรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก ดังนี้
1.1 วิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.2 วิ ช าการจั ดการแรงงานสั ม พัน ธ์ ในกลุ่ ม
วิชาเอกเลือก

2. 2. วิชาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ควรมี 2. 2. ท าตามข้ อ เสนอแนะโดยเพิ่ ม รายวิ ช าและ
ศาสตร์ด้านเทคนิค ด้านกลยุทธ์ ด้านจิตวิทยา ในแต่ เนื้ อ หาด้ า นเทคนิ ค ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ละวิชา เพื่อให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ดังนี้
2.1 วิชาจิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก
2.2 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในกลุ่มวิชา
แกน
3. ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ 3. 3. ใส่ ก รณี ศึ ก ษาในวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ควรมีกรณีศกึ ษา ให้นักศึกษาทาการวิเคราะห์อย่าง
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การสั ง เคราะห์
ลึกซึง้ เพื่อพัฒนาทักษะความรูใ้ ห้กับตนเอง
ปัญหา สาเหตุ โดยการนาเสนอที่ใช้หลักการตาม
ทฤษฎีใ นรายวิชาสัม มนาการจัดการทรั พยากร
มนุษย์ ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. ในสาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ควรมี4. 4. ท าตามข้ อ เสนอแนะโดยหานวั ต กรรมด้ า น
นวัตกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้นักศึกษาได้มี ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นตัวอย่าง จากต้นแบบบริษัท
ความรูเ้ พื่อไปประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต
ที่มีชื่อเสียง ด้วยการสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ
ดังนี้
4.1 วิชาสัมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.2 วิชาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. 5. คาอธิบายในรายวิชา ไม่ควรเป็นประโยคต่อเนื่อง 5. 5. ทาตามข้อเสนอแนะในรายวิชาโดยเปลี่ยนและ
ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มคี วามเหมาะสม

- 111 ผู้วิพากษ์หลักสูตร อาจารย์จติ ตินุช วัฒนะ
ตาแหน่งวิชาการ อาจารย์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีวิชาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ทางสาขาการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รั บ
ข้ อ เ ส นอ แ น ะ มา ท า ก าร ใ ส่ เนื้ อ ห า เกี่ ย ว กั บ
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ การจั ด การทรั พ ยากร
มนุษย์ ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
2. ในวิชาเอกบังคับเป็นศาสตร์ที่ต้องมีแนวคิดและ 1. 2. เพิ่มรายละเอียดในวิชาเอกบังคับ ให้นักศึกษา
ทฤษฎีที่รู้ลึกซึ้ง เพื่อมาปรับใช้พัฒนาศักยภาพของ รู้จักใช้ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงแก่นของ
ตนเองในวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สาขาวิชา เพื่อพัฒนาตนเองในอนาคต ในรายวิชา
ดังนี้
2.1 วิชาสัมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2 วิชาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. 3. ให้แนวคิดในการจัดวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 3. ทาการปรับวิชาที่ควรเรียนในแต่ละชั้นปี ตาม
ควรดูลาดับความยากง่ายของวิชาในแต่ละชั้นปี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกั บความยากง่าย
ของแต่ละรายวิชา
4. ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเอกบั ง คั บ วิ ช าการพั ฒ นา 4. ทาคาอธิบายรายวิชาเอกบังคับ วิชาการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษ ย์ ควรมี ท ฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
2. 5. ไม่ ค วรใส่ ค าว่ า แนวคิ ด ในค าอธิ บ ายรายวิ ช า 5. ท าการปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าเนื้ อ หาใน
ระดับชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เนื่องจากต้องมีความรู้ที่ ระดับชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาทาการ
ลึกซึง้ เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาในวิชาชีพต่อไปใน วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาเพื่ อ เตรี ย มตั ว ออกไปสู่
อนาคต
ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ

- 112 ผลการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการทบทวนปรัชญาของหลักสูตร 1. ได้ ป รั บ ปรั ช ญาประจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการดังนี้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ มี
คุ ณ ธรรม และจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เพื่ อ สนองความ
ต้ อ งการด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น และ
สังคม
2. ในหมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การ 2. มี ก ารปลู ก ฝั ง รายวิ ช าเรี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จรรยาบรรณ
สอนและการประเมิน ในด้านทัศนคติที่ดี วิชาชีพ ได้แก่รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ควรใช้ค า
ว่ า ป ลู ก ฝั ง แ ท น ค า ว่ า ส อ ด แ ท ร ก
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. ควรมี ก ารตรวจพิ สู จ น์ อั ก ษรให้ เ กิ ด 3. ได้มกี ารตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้งหลักสูตร
ความถูกต้องทั้งหลักสูตร

- 113 ผลการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุม ครั้งที่ 34 (5/2555) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการปรับลดหน่วยกิต 2 รายวิชาดังนี้

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ได้มกี ารปรับจานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา ดังนี้

1.1 วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 1.1 วจ.บธ.391 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ
วิชาชีพบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ จากเดิม 2(90) มาเป็น 1(45)
1.2 วจ.บธ.392 ฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ 1.2 วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ทางธุรกิจ
จากเดิม 5(450) มาเป็น 3(350)
2. ควรนาเอารายวิชาในกลุ่มสัมมนาหรือวิชา
โครงงานเข้ า ไปไว้ ใ นกลุ่ ม วิ ช าประสบการณ์
ภาคสนามในส่ ว นของแผนการเรี ย นแบบ
ประสบการณ์ภาคสนาม

2. ได้ น าเอารายวิช า วจ.บธ. 490 สั ม มนาการจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มาไว้ ใ นกลุ่ ม วิ ช าประสบการณ์
ภาคสนามในส่วนของแผนการเรีย นแบบประสบการณ์
ภาคสนาม

3. ควรมี ก ารปรั บ ตารางแผนที่ แ สดงการ
กระจายความรับผิดชอบของมาตรฐานผลการ
เรีย นรู้ จากหลั ก สู ตร สู่ร ายวิช าในหมวดวิช า
เฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
และให้ ต รงกั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าต่ า งๆ ใน
หมวดวิชาเฉพาะ

3. ได้ มี ก ารปรั บ ตารางแผนที่ แ สดงการกระจายความ
รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรีย นรู้จากหลัก สูตร สู่
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน และให้ตรงกับคาอธิบายรายวิชาต่างๆ ในหมวด
วิชาเฉพาะ

4. ควรมีการปรับลดจานวนหน่วยกิ ตรวมให้ 4. ได้ มี ก ารปรั บ ลดจ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมจากเดิ ม 130
ลดลงเพื่อให้นักศึกษาได้มเี วลาในการประกอบ หน่วยกิต มาเป็น 127 หน่วยกิต
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรีย น
การสอนอีกด้านหนึ่ง

- 114 ผลการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร 1. ได้มีการปรับ ปรุงปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกัน จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร
ทั้งเล่มหลักสูตร
2. ควรแก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวนหน่วยกิตที่จะ 2. ได้แก้ไ ขตัวเลขที่แสดงจานวนหน่วยกิตที่จะแสดงใน
แสดงในหลักสูตรให้ถูกต้อง
หลักสูตรให้ถูกต้อง
3. ควรเพิ่มค่าสถิติในส่วนของค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการแสดงผลการวิ จั ย ความ
ต้ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3. ได้ มี ก ารเพิ่ ม ค่ า สถิ ติ ใ นส่ ว นของค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานในการแสดงผลการวิ จั ย ความต้ อ งการใช้
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ควรตรวจทานความถูกต้องของผลการวิจัย
ในด้ า นช่ ว งอายุ ที่ ส ารวจจากกลุ่ ม ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และแก้ไขให้ถูกต้อง

4. ได้ ต รวจทานและแก้ ไ ขเพื่ อ ความถู ก ต้ อ งของ
ผลการวิ จั ย ในด้ า นช่ ว งอายุ ที่ ส ารวจจากกลุ่ ม ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และแก้ไขให้ถูกต้อง
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จากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ให้ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ในการปรับปรุง
หลักสูตร จากเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2555
2. ให้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษาในส่วนของการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ ออก
3.ให้ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วน
ของบั ณ ฑิ ต สามารถน าความรู้ ไ ปเป็ น
แนวทางการศึกษาในระดับสูงขึน้ ออก

1. ได้มีก ารปรับ ปรับ เปลี่ย นปี พ.ศ. ในการปรับ ปรุงหลัก สูต ร
จากเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 มาเป็น หลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ.2556
2. ได้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาในส่วน
ของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ออก
3. ได้ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วนของบัณฑิตสามารถ
นาความรูไ้ ปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงขึน้ ออก

- 116 ตอนที่ 2 สาระสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่ มีความรอบรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นและสังคม
ความสาคัญของหลักสูตร
1. พั ฒนาผู้เ รีย นให้มีคุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะความต้องการของตลาดแรงงานด้า นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. พั ฒนาผู้เ รีย นให้มีค วามสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานด้านการจัดกร
ทรัพยากรมนุษย์
3. ส่ง เสริม ให้ เ กิ ด เครื อข่ ายความร่ว มมื อระหว่างสถานศึก ษา หน่ว ยงาน ภาครัฐ และหน่ วยงาน
ภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะและความสามารถบริหารจัดการและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการที่ดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ นาและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บัณฑิตมีความพร้อมในการนาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
และท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพและสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถใช้ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ
เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
2. สามารถนาความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างเสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติ ความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นผู้ที่มีความตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ ที่ มีผลกระทบต่อการ
พั ฒ นาความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสภาพแวดล้ อ ม รวมทั้ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ดารงชีวติ การประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
4. เป็นผู้ทีย่ ึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ทาดี ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดาเนินชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84
2.1 วิชาแกน
9
2.2 วิชาเอก
36
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 ประสบการณ์ ภ าคสนาม/สหกิ จ
ศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
จานวนหน่วยกิตรวมหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ตลอดหลักสูตร
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 95
50
ไม่น้อยกว่า 45
18
ไม่น้อยกว่า 27
-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 91
48
ไม่น้อยกว่า 36
21
ไม่น้อยกว่า 15
7

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า
131

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า
127
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
มี ทั ก ษะและความสามารถ
บริ ห ารจั ด การและสามารถ
น าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นการวิ จั ย ให้
สอด คล้ อง กั บ สภ าพ กา ร
แข่ ง ขั น ในตลาดปั จ จุ บั น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีค วาม
พร้อมในการนาเอาความรู้ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ที่
สอดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ
นาเอาความรู้ไปเป็นแนวทาง
การศึกษาในระดับสูงขึน้

คุณลักษณะบัณฑิต
1. สามารถใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นการ
จัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบ
อาชี พ ในหน่ ว ยงานของภาครั ฐ
เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
2. สามารถนาความรู้ท างด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างเสริม
ปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้
อย่างเหมาะสม
3 . เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพ ยากรมนุษย์ ที่มีผลกระทบต่อ
การพั ฒ นาความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบ
ต่อการดารงชีวิตการประกอบอาชีพ
สังคมและสภาพแวดล้อม

รายวิชา/กิจกรรมเสริม
วิชาศึกษาทั่วไป
มส.ภอ.161 วจ.กต.110 วจ.บธ.110
วจ.บธ.234 วจ.บธ.236 วจ.บธ.238
วจ.บธ.241 วจ.บธ.323 วจ.บธ.327
วจ.บธ.330 วจ.บธ.412 วจ.บธ.420
วจ.กง.201 วจ.บช.101 วจ.ศศ.101
วจ.ศศ.491 มส.นศ.252 วจ.บธ.244
วจ.บธ.341 วจ.บธ.342 วจ.บธ.343
วจ.บธ.344 วจ.บธ.413 วจ.บธ.233
วจ.บธ.224 วจ.บธ.225 วจ.บธ.228
วจ.บธ.232 วจ.บธ.320 วจ.บธ.326
วจ.บธ.347 วจ.บธ.349 วจ.บธ.414
วจ.บธ.447 วจ.บช.331 วจ.บธ.391
วจ.บธ.392 วจ.บธ.490 วจ.บธ.498
วจ.บธ.499
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คุณลักษณะบัณฑิต

รายวิชา/กิจกรรมเสริม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ
ที่ ดี มี จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ มี
ความพร้ อ มในการเป็ น ส่ ว น
หนึ่งของสถานประกอบการ
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน
หรื อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ดี
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นา
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม

4. ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ทา
ดี ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม
ของศาสนาและพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการดาเนินชีวติ

วจ.บธ.323 และวิชาเลือกเสรี การ
อบรมทักษะต่างๆ ของคณะ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และคณะ และกิจกรรมชมรมตาม
ความสมัครใจของนักศึกษา

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง 2556
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Human Resource Management
ชื่อปรัชญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
: B.B.A.(Human Resource Management)

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มาเป็นสาขาวิ ชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยได้ยกระดับจากวิชาเอกการ
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ม า เ ป็ น
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มาเป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยให้ยกระดับจากวิชาเอกการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์มาเป็นรายวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Business Administration
ชื่อปรัชญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
: B.B.A. (Business Administration)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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สาระการปรับปรุง
มีการปรับปรัชญาให้สอดคล้อง
ปรัชญา
ปรัชญา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยึดหลัก
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และ กั บ ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มุ่ ง ผลิ ต จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการ ทรัพยากรมนุษย์
กาลังคนที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น จัดการทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นและสังคม
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทั้งเป็นนักวิชาการวิชาชีพ และวิชาชีพขั้นสูง มีความยืดหยุ่น
สามารถปรั บ ตามสภาพการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ
มี ก ารป รั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ที่ มี ค ว า ม รู้
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ สอดคล้ อ งกั บ สาขาวิ ช าการ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ร ะ ดั บ วิ ช า ชี พ สามารถประกอบอาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ไ ด้ จัดการทรัพยากรมนุษย์
(Professional) และนาไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
2. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ที่ มี ค ว า ม รู้ 1. บัณฑิตมีความรู้ ทัก ษะ ความสามารถบริหารจัดการ ใน
ความสามารถเฉพาะทางในวิ ช าชี พ ด้ า นการจั ด การ การนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การตลาด การจั ด การทั่ ว ไป และ สามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี 2. บัณฑิตมีความรู้ด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับสภาพการ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส า ม า ร ถ ป รั บ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร แข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่าง
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
มีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิต มีเ จตคติ มีจริย ธรรม และจรรยาบรรณทาง
ธุ ร กิ จ มี ค ว าม พ ร้ อม ใ น ก าร เ ป็ นส่ ว น หนึ่ ง ข อง ส ถ า น
ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่มี
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บัณฑิตมีความพร้อมในการนาความรู้ไ ปประยุก ต์ใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ที่
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. บัณฑิตสามารถนาไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงขึน้

สาระการปรับปรุง
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และมีจริยธรรมในวิชาชีพ
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มเี จตคติและมีทักษะเพียงพอที่จะดาเนิน
ธุ ร กิ จ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นาตนเองให้ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และท้องถิ่น โดยสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
5.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ ไ ปเป็ น แนวทาง
การศึกษาในระดับสูงต่อไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
คุณลักษณะบัณฑิต
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คือให้ผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่น ตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาโดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้ความรูท้ างด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบ
อาชีพอิสระได้
2.สามารถนาความรูท้ างด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้าง
เสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่ของ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

สาระการปรับปรุง
มีการปรับคุณลักษณะของ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
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คุณลักษณะบัณฑิต
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คือให้ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
ตรงตามความต้องการของสังคม และท้องถิ่น ตามคุณวุฒิ
ศักยภาพและสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้ความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจประกอบอาชีพใน
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้
2. สามารถนาความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจสร้างเสริม
ปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารธุรกิจ ที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผลต่อการ
ดารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม และสภาพแวดล้อม
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4. ยึ ด หลั ก ของการคิ ด ดี พู ด ดี ท าดี ต ามกรอบคุ ณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ศ า ส น า แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการดาเนินชีวติ

สาระการปรับปรุง
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3.เป็ น ผู้ มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม
รวมทั้งส่งผลต่อการดารงชีวติ การประกอบอาชีพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม
4.ยึ ด หลั ก ของการคิ ด ดี พู ด ดี ท าดี ต ามกรอบคุ ณ ธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ศ า ส น า แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการดาเนินชีวติ

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตลอดหลักสูตร
131 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
127 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกเรียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกเรียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่นอ้ ยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
50 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
48 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
45 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ
18 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
21 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก
27 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
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2.1 กลุ่มวิชาแกน

วจ.บธ.412
วจ.บธ.420
วจ.บธ.482
วจ.กง.201
วจ.บช.101
วจ.บช.251
วจ.ศศ.101
วจ.ศศ.491
-

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
หลักการตลาด
การจัดการองค์การธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ 3
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3
การเงินธุรกิจ
การบัญชีขั้นต้น
การภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
-

3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)

มส.ภอ.161
วจ.กต.110
วจ.บธ.236
วจ.บธ.238
วจ.บธ.241
วจ.บธ.323
-

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
หลักการตลาด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมทางธุรกิจ
-

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

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(350)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

วจ.บธ.412
วจ.บธ.420
วจ.กง.201
วจ.บช.101
วจ.ศศ.101
วจ.ศศ.491
วจ.บธ.327
วจ.บธ.330
วจ.บธ.110
วจ.บธ.234

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การเงินธุรกิจ
การบัญชีทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ธุรกิจอาเซียน
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
องค์การและการจัดการ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ

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

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเป็นกลุ่มวิชาแกน
เพิ่มเป็นกลุ่มวิชาแกน
เพิ่มเป็นกลุ่มวิชาแกน
เพิ่มเป็นกลุ่มวิชาแกน
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มส.ภอ.161
มส.ภอ.162
วจ.กต.110
วจ.บธ.113
วจ.บธ.236
วจ.บธ.238
วจ.บธ.241
วจ.บธ.323
วจ.บธ.382

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2.1 กลุ่มวิชาแกน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

-

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

มส.นศ.341 กฎหมายแรงงาน
วจ.บธ.344 การวางแผนและการวิเคราะห์งานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.413 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.343 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.244 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ
วจ.บธ.341 การจัดการค่าตอบแทน
วจ.บธ.342 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) ไม่เปลีย่ นแปลง
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(3-0-6) เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
3(3-0-6) เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
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มส.นศ.341 กฎหมายแรงงาน
วจ.บธ.224 การพัฒนาองค์การ
วจ.บธ.344 การวางแผนและการวิเคราะห์งานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.345 การวิเคราะห์งาน
วจ.บธ.413 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2.2.2 เอกเลือก
ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
การจัดการงานสานักงาน
การจัดการการตลาด
องค์การและการจัดการ
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทฤษฎีองค์การ
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
หลักการวางแผน
พฤติกรรมองค์การ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเจรจาต่อรอง
โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ

วจ.บธ.240 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม
วจ.บธ.242 การสร้างทีมงาน

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

วจ.บธ.223
วจ.บธ.225
วจ.บธ.228
วจ.บธ.232
-

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

-

ทฤษฎีองค์การ
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ
พฤติกรรมองค์การ
การเจรจาต่อรอง
-

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

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับเป็นกลุ่มวิชาแกน
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาแกน
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
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มส.ภท.371
มส.ภอ.261
วจ.ลข.110
วจ.กต.310
วจ.บธ.110
วจ.บธ.121
วจ.บธ.223
วจ.บธ.225
วจ.บธ.227
วจ.บธ.228
วจ.บธ.229
วจ.บธ.232
วจ.บธ.234

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2.2.2 เอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2.2.2 เอกเลือก
วจ.บธ.243
วจ.บธ.312
วจ.บธ.320

วจ.บธ.401
วจ.บช.331
วท.คพ.371
-

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

วจ.บธ.320

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

วจ.บธ.326
วจ.บธ.347
วจ.บธ.349

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

วจ.บช.331
วจ.บธ.449
วจ.บธ.447
วจ.บธ.224
วจ.บธ.414

สาระการปรับปรุง

การจัดการประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
การจัดการผลการปฏิบัตงิ าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
-

3(3-0-6)

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง

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

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

การบัญชีเพื่อการจัดการ
-

3(3-0-6)
-

ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

การจัดการแรงงานสัมพันธ์
จิตวิทยาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
การพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน

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

เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

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

เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
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วจ.บธ.321
วจ.บธ.322
วจ.บธ.326
วจ.บธ.330
วจ.บธ.347
วจ.บธ.349

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการ
การจัดประชุมสัมมนา
จิตวิทยาธุรกิจ
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
การจัดการผลการปฏิบัตงิ าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
บุคคล
การบัญชีเพื่อการจัดการ
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
งาน
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2.2.2 เอกเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
วจ.บธ.490

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาระการปรับปรุง

2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3(2-2-5)

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1(45)
3(350)
1(45)
6(--)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกรายวิชาที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
ปรับเป็นกลุ่มวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/
สหกิจศึกษา
ไม่เปลี่ยนแปลง
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกรายวิชาที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว

วจ.บธ.391
วจ.บธ.392
วจ.บธ.498
วจ.บธ.499
วจ.บธ.490
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ภาคผนวก ข

- 132 ตอนที่ 1 สรุปผลการสารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลั ก สู ตรวิชาบริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ ได้สารวจความ
ต้องการใช้หลักสูตรจากผู้มีส่วนเสียทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
เป็นการสารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมินจากนักศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2552-2554
ซึ่งกาลังศึกษาต่ออยู่ในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร และกลุ่มที่ 4 เป็น
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาการเบื้ อ งต้ น ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิ จ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงผลการสารวจความ
ต้องการใช้หลักสูตรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การสารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริการธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
จากการสารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามกลับ 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดพิษณุโลก
คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 17.00 มีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดพิจิตร
คิดเป็นร้อยละ 9.00 มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดอื่น คิดเป็นร้อยละ 2.00 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.00 มี
อายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 มีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00
และมีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 จากการสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามสนใจศึก ษาต่อ ในหลั ก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิช าการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 57.00 โดยพิจารณาจากปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อมีสื่อ อุปกรณ์
เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เ พียงพอ ทันสมัยและพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัยเป็น
อันดับแรก อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม คณาจารย์มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพ การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และหลักสูตรที่ ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นได้ เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อใน

- 133 หลั ก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิต สาขาวิชาการจัด การทรัพยากรมนุ ษ ย์พบว่า มี ระดับ ความคิดเห็ น
คะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อแสดงดังตารางต่อไปนี้

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.มีโครงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.รายได้ของผูป้ กครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้
7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.คณาจารย์มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง
10.คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
11.คณาจารย์มคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
12.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
13.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
14.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับนักศึกษา
15.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
ทันสมัยและพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย
16.แหล่งค้นคว้าที่มคี วามพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
สืบค้นข้อมูล
17.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
ความเหมาะสม
18.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา
19.บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ระดับความคิดเห็น(ร้อยละ)
มาก
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2
14.00 46.00 38.00 2.00
28.00
19.00
16.00
34.00
26.00
33.00
33.00

38.00
34.00
54.00
49.00
60.00
17.00
51.00

23.00
43.00
26.00
16.00
10.00
19.00
16.00

6.00
4.00
4.00
1.00
1.00
1.00

40.00
36.00
42.00
29.00

43.00
39.00
33.00
48.00

16.00
22.00
21.00
20.00

1.00
3.00
4.00
3.00

26.00
32.00
38.00

45.00
50.00
48.00

28.00
17.00
14.00

1.00
1.00

35.00

46.00

18.00

1.00

36.00

51.00

13.00

24.00
28.00

53.00
54.00

22.00
16.00

1.00
2.00

น้อย
ที่สุด
1
5.00
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
20.สามารถนาความรู้ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้
21.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ
ความสามารถ
25.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
26.มหาวิทยาลัยอยู่ในใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

มาก
ที่สุด
5
32.00

มาก

น้อย

4
44.00

ปาน
กลาง
3
19.00

2
4.00

น้อย
ที่สุด
1
1.00

33.00

44.00

14.00

8.00

1.00

28.00

52.00

16.00

4.00

28.00

42.00

23.00

3.00

4.00
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.มีโครงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.รายได้ของผูป้ กครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้
7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.คณาจารย์มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง
10.คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
11.คณาจารย์มคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
12.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
13.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
14.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับนักศึกษา
15.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
ทันสมัยและพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย
16.แหล่งค้นคว้าที่มคี วามพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
สืบค้นข้อมูล
17.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี
ความเหมาะสม
18.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา
19.บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
เฉลี่ย มาตรฐาน
3.72
0.775
มาก
3.78
0.617
มาก
3.68
0.640
มาก
3.82
0.724
มาก
4.16
0.594
มาก
4.17
0.516
มาก
4.12
0.617
มาก
4.17

0.632

มาก

4.22
4.08
4.13
4.03
3.96
4.13

0.640
0.743
0.961
0.915
0.900
0.775

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24

0.743

มาก

4.15

0.816

มาก

4.23

0.816

มาก

4.00

0.775

มาก

4.08

0.640

มาก
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
20.สามารถนาความรู้ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้
21.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ
ความสามารถ
22.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
23.มหาวิทยาลัยอยู่ในใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
เฉลี่ย
มาตรฐาน
4.02

0.516

มาก

4.00

0.632

มาก

4.04

0.632

มาก

3.87

0.516

มาก

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก
2. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2552 – 2554 ทั้งหมด
จานวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สาหรับข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.00 มีช่วงอายุ
ระหว่างต่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 มีช่วงอายุ 21 – 25 ปีคิดเป็นร้อยละ 82.00 โดยกาลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 29.00 อยู่ในช่วงชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 61.00 และอยู่ในช่วงชั้น
ปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 10.0
ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท
ของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตรมีระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
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หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงสร้างหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3. เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่สง่ ผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

13.00
16.00
13.00

58.00 26.00 3.00
44.00 38.00 2.00
62.00 23.00 2.00

25.00

46.00 28.00 1.00

18.00
10.00
21.00

50.00 28.00 4.00
60.00 24.00
47.00 32.00

19.00

53.00 27.00 1.00

14.00

60.00 24.00 1.00

1.00

17.00
19.00

55.00 27.00 1.00
55.00 24.00 1.00

1.00

15.00

49.00 32.00 4.00

13.00

54.00 28.00 5.00
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(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึ่ง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
แต่ละวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละวิชาให้
ทราบ

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
15.00

50.00 32.00 3.00

15.00

54.00 27.00 4.00

15.00

58.00 26.00 1.00

21.00

54.00 24.00 1.00

16.00

52.00 32.00

16.00

55.00 28.00 1.00

18.00

54.00 28.00

15.00

60.00 24.00 1.00

15.00

52.00 32.00 1.00

16.00

60.00 24.00

12.00

49.00 36.00 3.00

15.00

58.00 26.00 1.00
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(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2
12.00 55.00 32.00 1.00
19.00

53.00 26.00 2.00

หลักสูตร

22.00

46.00 31.00

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

18.00

56.00 26.00

12.00

58.00 27.00 3.00

(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
1.00

น้อย
ที่สุด
1
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ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ
เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่สง่ ผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจัยที่ใช้ใน
การค้นคว้า

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
เฉลี่ย
มาตรฐาน

3.81
3.74
3.66

0.828
0.617
0.704

มาก
มาก
มาก

3.95

0.676

มาก

3.82
3.92

0.640
0.640

มาก
มาก

3.89

0.941

มาก

3.85

0.594

มาก

3.88

0.862

มาก

3.90
3.75

0.799
0.640

มาก
มาก

3.75
3.77

0.516
0.990

มาก
มาก

3.80

0.640

มาก

3.87

0.915

มาก
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(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายในแต่ละ
วิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
เฉลี่ย
มาตรฐาน
3.95

0.516

มาก

3.84

0.504

มาก

3.86

0.724

มาก

3.90

0.742

มาก

3.89

0.676

มาก

3.81

0.799

มาก

3.92

0.676

มาก

3.70

0.594

มาก

3.87

0.704

มาก

3.78
3.89

0.594
0.828

มาก
มาก

3.89
3.89
3.92

0.640
0.594
0.704

มาก
มาก
มาก

3.79

0.640

มาก

- 142 หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก

- 143 3. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้สาเร็จการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยั งผู้สาเร็จการศึกษาหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุ รกิจ วิชาเอกการจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ศึก ษาใน
ระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2553 จานวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมด 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 สาหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.00 เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 56.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.00 และมีช่วงอายุระหว่าง 31 –
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 โดยพบว่าหลังจากที่สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ
จัด การทรัพ ยากรมนุษย์แล้ว ผู้ส าเร็จการศึก ษาได้งานท าทันทีใ นหน่วยงานภาครัฐคิดเป็นร้อยละ
21.00 บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 32.00 ประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 14.00 ยังไม่มีงานทา
คิดเป็นร้อยละ 22.00 และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 11.00 นอกจากนี้ยังพบว่า
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาปรับปรุงและประยุกต์ไปใช้การทางาน คิดเป็นร้อยละ 62.00
และไม่สามารถนามาประยุกต์ไปใช้การทางาน คิดเป็นร้อยละ 38.00
ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท
ของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาหลั ก สู ต รนี้ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น คะแนนเฉลี่ ย และ
ความหมายในแต่ละด้านดังนี้
หัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
หัวข้อในการประเมิน

ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

31.00 35.00 33.00
24.00 47.00 27.00 2.00
15.00 41.00 37.00 6.00

1.00
1.00
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(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คือความรู้
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2ปเหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ
(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1

21.00 57.00 19.00 2.00

1.00

15.00 53.00 26.00 5.00
23.00 43.00 27.00 6.00

1.00
1.00

18.00 55.00 21.00 6.00

17.00 53.00 27.00 3.00
30.00 42.00 25.00 2.00

1.00

28.00 46.00 24.00 2.00
24.00 56.00 17.00 3.00
19.00 34.00 37.00 7.00
14.00 42.00 35.00 8.00

3.00
1.00

12.00 43.00 38.00 6.00

1.00

20.00 45.00 30.00 5.00
20.00 40.00 30.00 8.00

2.00
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(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจักการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึ่ง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใน
แต่ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.การวัดและปริมาณผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จ
การศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
12.00 51.00 28.00 7.00 2.00

20.00 46.00 28.00 5.00

1.00

20.00 42.00 25.00 12.00

1.00

16.00 26.00 43.00 10.00

5.00

13.00 43.00 32.00 8.00

4.00

30.00 31.00 23.00 14.00

2.00

12.00 56.00 23.00 8.00

1.00

17.00 36.00 32.00 10.00

5.00

14.00 36.00 37.00 9.00

4.00

10.00 36.00 46.00 7.00

1.00

12.00 38.00 45.00 4.00

1.00
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(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาหลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถนาความรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถนาความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(6)สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ
(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ร่วมกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9)สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11)สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
สถานการณ์โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
21.00 32.00 40.00 7.00
16.00

43.00 32.00 7.00

2.00

27.00

37.00 32.00 2.00

2.00

18.00

46.00 27.00 7.00

2.00

15.00

35.00 40.00 7.00

3.00

15.00

37.00 39.00 7.00

2.00

18.00

43.00 28.00 10.00

1.00

28.00

37.00 26.00 8.00

1.00

23.00

41.00 28.00 7.00

1.00

12.00
21.00
17.00

51.00 30.00 7.00
36.00 41.00 2.00
45.00 34.00 3.00

1.00

20.00

42.00 30.00 1.00

1.00

22.00

51.00 21.00 6.00
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ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คือความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/งานวิจัยที่
ใช้ในการค้นคว้า

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.95
3.93
3.63

0.516
0.507
0.724

มาก
มาก
มาก

3.95

0.724

มาก

3.76
3.81

0.676
0.775

มาก
มาก

3.85

0.799

มาก

3.84

0.632

มาก

3.98

0.724

มาก

4.00
4.01

0.724
0.561

มาก
มาก

3.59
3.60

0.640
0.743

มาก
มาก

3.59

0.640

มาก

3.80

0.704

มาก
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(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จ้งวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในแต่
ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษา
2.การวัดและปริมาณผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จ
การศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

3.68

0.775

มาก

3.64

0.640

มาก

3.79

0.617

มาก

3.68

0.488

มาก

3.38

0.775

ปานกลาง

3.53

0.961

มาก

3.73

0.816

มาก

3.70

0.900

มาก

3.70

0.816

มาก

3.50

0.743

มาก

3.47

0.775

ปานกลาง

3.47

0.828

ปานกลาง

3.56

0.884

มาก
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(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาหลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถนาความรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถนาความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและ สังคม
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
(6)สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ
(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ร่วมกับ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประยุกต์ใช้ใน
งานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9)สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11)สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
สถานการณ์โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนน
เฉลี่ย
3.67

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.617

3.64

0.640

มาก

3.85

0.816

มาก

3.71

0.775

มาก

3.52

0.775

มาก

3.56

0.704

มาก

3.67

0.799

มาก

3.83

0.640

มาก

3.78

0.724

มาก

3.68
3.76
3.74

0.992
0.745
0.594

มาก
มาก
มาก

3.91

0.665

มาก

3.89

0.784

มาก

ความหมาย
มาก

- 150 หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก
4. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึกษา
จากการส่ ง แบบสอบถามไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเบื้ อ งต้ น ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2550 จานวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมด
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สาหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 50.0 เพศ
หญิงร้อยละ 50.00 มีช่วงอายุระหว่างต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40
ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 ปี มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 มีช่วงอายุระหว่าง 51 –
60 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.00 และมีช่วงอายุระหว่าง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.00 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.00 ในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 41.00 และทางานในบริษัทเอกชนและในระดับปริญญาเอก คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และได้
ทางานในบริษัทเอกชน และเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 17.00 ผู้บังคับบัญชาใน
ระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.00 และผูบ้ ังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 41.00 ส่วนผล
การประเมินคุณภาพปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น แสดง
เป็นระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมินแสดงดัง
ตารางต่อไปนี้
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หัวข้อในการประเมิน

1.มีความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนได้
3.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคลอื่นได้ทุก
ระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนางาน
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน
7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรือผูต้ ามที่ดี
19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการปฏิบัติงาน

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
6.00 68.00 17.00 5.00 4.00
18.00 58.00 20.00 1.00 3.00
22.00

36.00 33.00 4.00 5.00

14.00

44.00 30.00 8.00 4.00

21.00

43.00 22.00 7.00 2.00

25.00
17.00
18.00
16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
21.00
20.00
17.00
19.00
21.00
20.00
19.00
20.00
21.00
15.00

45.00
45.00
44.00
40.00
41.00
47.00
37.00
46.00
45.00
39.00
44.00
50.00
49.00
45.00
45.00
49.00
47.00
52.00

20.00
24.00
27.00
30.00
29.00
25.00
31.00
27.00
19.00
34.00
28.00
21.00
19.00
29.00
29.00
23.00
17.00
26.00

5.00
12.00
8.00
13.00
6.00
9.00
10.00
6.00
11.00
6.00
7.00
8.00
10.00
4.00
6.00
6.00
13.00
4.00

5.00
2.00
3.00
1.00
5.00
3.00
3.00
2.00
4.00
1.00
3.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
3.00

- 152 ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย
หัวข้อในการประเมิน
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
23.00 50.00 21.00 5.00
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆด้าน
15.00 63.00 19.00 1.00
26.ตรงต่อเวลา
53.00 39.00 8.00
27.มีความซื้อสัตย์
20.00 60.00 19.00 1.00
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่อยงาน
18.00 46.00 34.00 2.00
29.มีความเสียสละ
23.00 55.00 18.00 4.00
30.มีความอ่อนน้อม
31.00 48.00 16.00 5.00
31.รู้จักประนีประนอม
19.00 54.00 25.00 2.00
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
23.00 47.00 25.00 4.00
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
21.00 46.00 18.00 15.00
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อนร่วมงาน
22.00 47.00 26.00 5.00
35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล 15.00 58.00 23.00 4.00
36.มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
24.00 19.00 22.00 5.00
สื่อสารที่เหมาะสม
37.มีความสารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลกและข้อมูล
18.00 54.00 20.00 8.00
ข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
29.00 51.00 16.00 4.00
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
24.00 50.00 18.00 8.00

น้อย
ที่สุด
1
1.00

1.00
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1.มีความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรียนได้
3.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคลอื่นได้ทุก
ระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนางาน
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน
7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรือผูต้ ามที่ดี
19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการปฏิบัติงาน
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆด้าน

คะแนน
เฉลี่ย
3.67
3.87
3.66

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.516
0.640

3.56

0.799

มาก

3.74
3.80
3.63
3.66
3.57

0.690
0.507
0.744
0.789
0.664
0.516
0.799
0.676
0.704
0.941
0.594
0.828
0.564
0.654
0.915
0.704
0.922
0.941
0.632
0.561
0.655

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.63
3.64
3.59
3.74
3.68
3.71
3.65
3.76
3.79
3.77
3.75
3.79
3.72
3.72
3.89
3.94

0.775

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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26.ตรงต่อเวลา
27.มีความซื่อสัตย์
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่อยงาน

คะแนน
เฉลี่ย
4.45
3.99

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.743
0.622

ความหมาย

3.80

0.704

มาก

3.97
4.05
3.90
3.87
3.73
3.86
3.84

0.743
0.704
0.724
0.799
0.640
0.663
0.799

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

39.20

0.523

มาก

3.82

0.828

มาก

4.05

0.654

มาก

3.90

0.878

มาก

29.มีความเสียสละ
30.มีความอ่อนน้อม
31.รู้จักประนีประนอม
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อนร่วมงาน
35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล
36.มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
37.มีความสารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลกและข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก

มาก
มาก

- 155 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร
1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่
ในโรงเรียนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 57.00 ของนักศึกษาที่สนใจศึกษา
ต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิ ชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการศึกษาคือ มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
ทันสมัยและพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
โดยรวมมีความเหมาะสม คณาจารย์มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง สาขาวิชามีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และหลักสูตรที่
ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
2. การวิเคราะห์การประเมินการใช้หลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีผลการประเมินในแต่ละด้าน คือ ด้านบริบทของ
แต่ละหลักสูตร นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสามารถนาความรู้
คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 คะแนน อยู่ในระดับมาก
โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมของจานวนหน่อยกิตอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
คะแนน ส่วนเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.90 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า มีความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึ กษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ พบว่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน
มีคะแนนเฉลี่ย 3.92 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านผลผลิตนัก ศึก ษาผู้ใ ช้หลั ก สูตร มีความเห็นว่า คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 คะแนน อยู่ในระดับมาก
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วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้สาเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีผลการประเมินในแต่ละด้าน คือ ด้านบริบทของ
หลักสูตรผู้สาเร็จการศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้มีความเห็นว่าเนื้อหาวิชาของหลักสูตรตรงความต้องการ
ของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความเพียงพอแล้วความพร้อมของหนังสือ ตารา งานวิจัยที่ใช้ใน
การค้นคว้า มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน
ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรีย นการสอนที่มีการแนะนา ชี้แจงวัตถุ ประสงค์และ
กาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละรายวิชา มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
3.79 คะแนน
ด้ า นผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา มี ค วามเห็ น ว่ า คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 คะแนน
นอกจากนี้ในด้านคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ พบว่า
ผู้ส าเร็จการศึ ก ษามีค วามสามารถน าเสนอความรู้เ ชิง วิชาการ และผลงานวิจัย โดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 คะแนน ส่วน
ความสามารถการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรมสถานการณ์ โ ลก และข้ อ มู ล
งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่สองโดยมีคะแนนเป็น 3.89 คะแนน ส่วนความสามารถนาความรู้จาก
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีคะแนนน้ อยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย
3.52 คะแนน
4. การวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัด การทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้บังคับ บัญ ชาเบื้อ งต้นของผู้สาเร็จ
การศึกษา
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ หลั ก สู ตรของผู้บัง คับ บั ญ ชาเบื้องต้ นของผู้สาเร็จการศึก ษาหลั ก สูต ร
บริหารธุ ร กิ จบัณฑิต สาขาวิช าบริหารธุ รกิจ วิช าเอกการจัดการทรั พยากรมนุษ ย์ พบว่ าผู้สาเร็ จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้มีคุณลักษณะตรงต่อเวลาอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ
4.45 คะแนน และให้คาแนะนา คาปรึกษา ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อพัฒนางาน มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเป็น 3.56 คะแนน
นอกจากนี้ใ นด้านคุ ณลั ก ษณะของผู้สาเร็จการศึก ษาโดยการประเมินจากผู้บังคับ บัญ ชา
เบือ้ งต้นเห็นว่าผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถดังนี้
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4.2 มี ค วามขยั น อดทน มี ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ น า กล้ า แสดงความคิ ด กล้ า ตั ด สิ น ใจกล้ า
แสดงออกและสามารถทางานภายใต้สภาวะการกดดัน
4.3 รู้จักวิชาชีพของตนเอง
4.4 มีไหวพริบ และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
4.5 รู้จักใฝ่หาความรูใ้ หม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลรอบข้าง
4.7 สามารถนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีข้นึ
4.8 สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผู้อ่นื ได้
4.9 ทางสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ช าเอกการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรเน้ น เรื่ อ งระบบ
ควบคุมคุณภาพในหลักสูตรให้มากขึ้น รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของระบบควบคุมคุณภาพ
เนื่องจากระบบควบคุมคุณภาพมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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แบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แ จง แบบส ารวจฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อใช้ เ ป็ น ข้อ มู ลประกอบการประเมิ น
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะ
นาไปใช้ในการเสนอ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา
แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 20 ปี
 2. 21 - 25 ปี
 3. 26 ปีข้ึนไป
3. ระดับชั้นปี
 1. ชั้นปีที่ 1
 2. ชั้นปีที่ 2
 3. ชั้นปีที่ 3
 4. ชั้นปีที่ 4
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
หัวข้อในการประเมิน

ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับ ผิด ชอบและทัก ษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัด วิชาสั มพันธ์และวิชาเฉพาะ (เอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพีย งพอต่อการจัด กิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุ ณลั ก ษณะของผู้ส าเร็จการศึก ษาได้ตามวัตถุ ป ระสงค์
ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพีย งพอและคุ ณภาพสื่ออุป กรณ์ก ารเรีย นการ
สอน
(3)ความเพี ย งพอและคุ ณ ภาพของแหล่ ง วิ ท ยาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพี ย งพอและความพร้ อ มของหนั ง สื อ /ต ารา/
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้ านคุ ณสมบัติ ของนัก ศึ ก ษาก่อนเข้ า
ศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละวิชา
(2)มี วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3)มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี
พั ฒนาการตามคุ ณลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จการศึก ษาที่พึ่ ง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
แต่ละวิชา
(5ปมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอน เช่ น
ปฐมนิเทศ กีฬาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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(7)ความเหมาะสมของสัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละวิชาให้
ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการส าเร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ องกั บ
หลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ )
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
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แบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คาชี้แจง แบบสารวจฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อสารวจความต้องการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. ภูมิลาเนา
 1. พิษณุโลก
 2. สุโขทัย
 3. พิจติ ร
 4. อุตรดิตถ์
 5. อื่นๆ.........................................................
2. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

 1. 17 ปี

 2. 18 ปี

3. อายุ

 3. 19 ปี

 4. 20 ปี

4. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อ ในหลัก สูต รบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือไม่
 1. สนใจ

 2. ไม่สนใจ
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.มีโครงการกู้ ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
3.รายได้ของผูป้ กครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้
7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพ การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ย วชาญในวิชาการเฉพาะ
ทาง
10.คณาจารย์มชี ื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
11.คณาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
12.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
13.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
14.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับนักศึกษา
15.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
ทันสมัยและพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย
16.แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้สบื ค้นข้อมูล
17.อาคารสถานที่ เ รี ย นบรรยากาศและสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยรวมมีความเหมาะสม
18.การสนั บ สนุ น ทุ น การเสนอผลงานทางวิ ช าการแก่
นักศึกษา

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย

น้อยที่สุด

2

1

- 164 ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
19.บัณฑิ ตสาขาวิชาการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็น ที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
20.สามารถนาความรู้ป ฏิบัติง านให้เ กิ ด ความก้า วหน้ า
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ หรื อ สร้ า งรายได้ ด้ ว ยตนเองใน
อนาคตได้
21.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ
ความสามารถ
22.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
23.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย

น้อยที่สุด

2

1
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แบบสอบถามผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แ จง แบบส ารวจฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อใช้ เ ป็ น ข้อ มู ลประกอบการประเมิ น
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม โปรดตอบแบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะ
น าไปใช้ ใ นการน าเสนอ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป้ า หมายในการจั ด
การศึกษา แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. 21 - 30 ปี
 2. 31 – 40 ปี
 3. 41 ปีข้ึนไป
3. หลังจากสาเร็จการศึกษา
 1. ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
 2. ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษาหน่วยงานภาคเอกชน
 3. ประกอบอาชีพอิสระ
 4. ไม่มงี านทา
 5. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
4. ท่านสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
 1. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน  2. ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในการทางาน

- 166 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน

ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพั ฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คือความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่ อ การจั ด วิ ช าสั ม พั น ธ์ แ ละวิ ช าเฉพาะ (วิ ช าเอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพี ย งพอต่ อ การจั ด กิ จ กรรมที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน

มาก
ที่สุด
5

มาก ปาน น้อย น้อย
4 กลาง
ทีส่ ุด
3
2
1
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หัวข้อในการประเมิน

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ /ตารา/งานวิจัยที่ใช้
ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีก ารแนะนา ชี้แจ้ง วั ตถุ ป ระสงค์ และก าหนดกิ จกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวิธีการจักการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในแต่ละ
รายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
4 กลาง
ทีส่ ุด
5
3
2
1
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2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
( 1 ) มี ก า ร ชี้ แ จ ง เ ก ณ ฑ์ ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น แ ต่ ล ะ
รายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการส าเร็ จ การศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
( 4) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษา
หลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
( 2 ) ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถน าความรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
(6)สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและเสนอแนวทางแก้ ไ ขได้
อย่างเป็นระบบ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ร่วมกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9)สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11)สามารถนาเสนอความรู้เ ชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สถานการณ์
โลก และข้ อ มู ล งานวิ จั ย ทั้ ง ในระดั บ ชาติ และนานาชาติ โ ดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพในงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ค าชี้ แ จง แบบส ารวจฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการประเมิ น
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการจั ดการทรั พยากรมนุ ษ ย์ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล
สงคราม โปรดตอบแบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะ
นาไปใช้ ใ นการน าเสนอเพื่ อ ปรั บ ปรุง หลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น แบบสอบถามนี้ แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 1. หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 30 ปี
 2. 31 - 40 ปี
 3. 41 – 50 ปี
 4. 51 – 60 ปี
 5. 61 ปีข้ึนไป
3. วุฒกิ ารศึกษา
 1. ปริญญาตรี
 2. ปริญญาโท
 3. ปริญญาเอก
4. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับใด
 1. ระดับสูง
 2. ระดับกลาง
 3. ระดับปฏิบัติการ
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
1.มีความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
2.สามารถการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆที่เรียนได้
3.มีค วามสามารถในการสื่ อสารและท างานกั บ บุค ลอื่ นได้ ทุ ก
ระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
เพื่อพัฒนางาน
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน
7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจ เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผู้นาหรือผูต้ ามที่ดี
19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น

มาก
ที่สุด
5

มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการปฏิบัติงาน
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆด้าน
26.ตรงต่อเวลา
27.มีความซื้อสัตย์
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่อยงาน
29.มีความเสียสละ
30.มีความอ่อนน้อม
31.รู้จักประนีประนอม
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อนร่วมงาน
35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล
36.มี วิ จ ารณญาณในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
37.มี ค วามสารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลกและข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิ ค ทางสถิ ติ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ม าใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1
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พิมพ์สาเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๔๙
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุง่ หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่งชาติ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้ งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และประกาศอื่ น ใดในส่ ว นที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว ใน
ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตี ค วาม การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา อธิ ก ารบดี จ ะขอความเห็ น ชอบจากสภาวิ ช าการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรือ
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
“คณบดี ” หมายความว่ า คณบดีคณะหรือวิ ท ยาลัย ที่เ ป็ นส่ ว นราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
“อาจารย์ที่ป รึก ษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิท ยาลัย แต่งตั้งเป็นที่ป รึก ษาเกี่ยวกั บ
การศึกษาของนักศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
“ปีก ารศึ ก ษา” หมายความว่ า ระยะเวลาตั้ งแต่วัน ที่ ๑ มิถุ นายนของปีห นึ่งถึ งวั นที่ ๓๑
พฤษภาคม ของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
“ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน” หมายความว่ า ภาคการศึ ก ษาในระบบไตรภาคโดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
จะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาชั้ น สู ง หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
๗.๑ มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาคราว ๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา
ใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้น ๆ
๗.๓ มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบั นอุดมศึกษาอื่น
เพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา
๘.๑ นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๖ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
๘.๒ นั ก ศึ ก ษาไม่เ ต็ มเวลา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุณ สมบั ติ ครบถ้ว นตามข้อ ๖ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือ
ทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่า
มีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
๙.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ ี่มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๖
๙.๒.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
๙.๒.๓ มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
๒.๐๐ และมีร ายวิ ช าที่ ไ ด้ เ รี ย นมาแล้ ว จากสถาบัน เดิ ม เที ย บได้ กั บ รายวิ ช าในมหาวิ ท ยาลั ย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิตและมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ สาหรับระยะเวลาการศึกษา
ต้องไม่เกิน ๒ เท่าของแผนการศึกษาโดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจาก
สถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
กิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
๙.๓ การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติดังนี้

- 177 ๙.๓.๑ ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
๙.๓.๒ ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียบผลการเรียนและรายละเอียดเนื้อหา
รายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
๙.๔ มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณารั บ โอนโดยความเห็น ชอบของคณะภาควิ ช าและหรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ การโอนผลการเรีย นและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เ ป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๑๑.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
๑๑.๒ การแสดงความจานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กาหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
๑๑.๓ การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชาและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๔ การเทียบโอนหน่วยกิต
๑๑.๔.๑ รายวิชาที่ได้ศกึ ษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิมจะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
๑๑.๔.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาความตามข้อ ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม
๑๑.๔.๓ นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ ๒ ปริญญาได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
๑๒.๑ ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือกและผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ไป
รายงานตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่าง
ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
๑๒.๒ ผูท้ ี่ไม่ไปรายงานตัวภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่าสละ
สิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

- 178 หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๓ ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น ๓ รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ การศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
๑๓.๑ การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
๑๓.๑.๑ การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการใช้ระบบทิว
ภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ภาคการศึกษาฤดุ
ร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยกาหนดจานวนชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วยกิตของ
รายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเที ยบจานวนชั่วโมงและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมกันเป็น 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วย
กิตของรายวิชารวมใน ๑ ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิดสอนในภาคฤดู
ร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือกรณีศึกษาเฉพาะการ
บริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๑.๒ การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้ระบบ
ไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
เป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชารวมกันใน ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชารวมใน ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
๑๓.๒ การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การศึก ษาส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกั บสภาพ
ปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

- 179 ๑๓.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สั งคม สภาพแวดล้อม สื่อ
หรือแหล่งความรู้อ่นื ๆ สาหรับจานวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรูข้ องแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโ ดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวด
วิชา ดังนี้
๑๔.๑ หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ วไป หมายถึ ง วิ ชาที่ มุ่ง พั ฒนาผู้เ รี ย นให้มี ค วามรอบรู้อ ย่ า ง
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่า
ของศิล ปะและวั ฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไ ปใช้ใ นการ
ดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะบูรณา
การใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาขาของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุป ริญญาทั้งนี้จานวน
หน่ ว ยกิ ต ของรายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ดั ง กล่ า ว เมื่ อ นั บ รวมกั บ รายวิ ช าที่ จ ะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมดังนี้
๑๔.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
๑๔.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
๑๔.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า ๔๒ หน่วยกิต

- 180 มหาวิท ยาลั ย อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลัก ษณะวิชาเอกเดี่ย ว วิ ชาเอกคู่หรื อ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมี
จานวนหน่ ว ยกิ ต ไม่น้ อ ยกว่ า ๑๕ หน่ว ยกิ ต ซึ่ ง จะต้ อ งเลื อ กสาขาวิ ช าอื่น ในกลุ่ ม วิ ชาที่ ก าหนดใน
หลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้ องเพิ่มจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่สองอีก
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๑๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให้มี
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ค รบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไป
ตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การกาหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (course) ในแต่
ละกลุ่มวิชาประกอบด้วย เลขประจารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จานวน
หน่ ว ยกิ ต จ านวนชั่ ว โมงบรรยาย จ านวนชั่ ว โมงปฏิ บั ติ และจ านวนชั่ ว โมงศึ ก ษาด้ ว ยตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
๑๕.๑ เลขประจารายวิชาแต่ละรายวิชาประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อของ
กลุ่มวิชาจานวนไม่เกิน ๔ ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข ๓ หลัก
ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสาหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สองหมายถึง
รายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิ ชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่มี
ความสัมพันธ์เรียงตามเนือ้ หา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใด ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๕.๒ ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชานั้น
ในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชาสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน
๑๕.๓ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติและจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ให้กาหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๑๖

- 181 จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด ๑ หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ ๒ ชั่วโมงศึกษาด้วย
ตนเอง และ ๑ หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ ๑ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ ๑๖ การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ดังนี้
๑๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๓ การฝึก งานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใ ช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค
ข้อ ๑๗ จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๑๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุคา
ว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนีใ้ ห้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น

- 182 ข้ อ ๑๘ การลงทะเบี ย น มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาค
การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทาหน้าที่แนะนาและให้คาปรึกษา ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุค คล และให้
นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ การลงทะเบียนรายวิชาให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษา
มาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา
๑๘.๒ การลงทะเบียนรายวิชาหลังกาหนด ให้กระทาได้ภายในระยะเวลาของการเพิ่ม
ถอนรายวิชา หากพ้นกาหนดนีม้ หาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
๑๘.๓ รายวิชาใดที่เคยได้ลาดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
๑๘.๔ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
๑๘.๕ รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๑๘.๖ การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในภาคฤดู ร้ อ น นั ก ศึ ก ษาจะลงทะเบี ย นรายวิ ช าได้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ หน่ ว ยกิ ต ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา
๑๘.๗ ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติให้
คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต ใน
ภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
สาหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจานวนหน่วย กิ
ตลงทะเบียนตามที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
๑๘.๘ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
๑๘.๙ นัก ศึก ษาอาจขอลงทะเบีย นเข้า ร่วมศึ ก ษารายวิช าใด ๆ เพื่ อเป็น การเพิ่มพู น
ความรูไ้ ด้ หากอาจารย์ผู้สอนและคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ยื่น

- 183 หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอรับการ
วัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๘.๑๐ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบีย นเป็นนักศึกษา/เพื่อรัก ษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน ๑๕ วั น นับจากวันเปิด ภาคการศึก ษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผูน้ ั้นจากทะเบียนนักศึกษา
๑๘.๑๑ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนัก ศึก ษาใหม่ได้ถ้ามีเ หตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถู กถอนชื่อนั้นเป็นระยะเวลาพัก
การศึก ษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนีย มเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนัก ศึก ษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา
๑๘.๑๒ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ มีข้อตกลง
เฉพาะรายอธิ ก ารบดี อ าจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ๑๙ การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

- 184 หมวด ๓
การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๐.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า
หนึ่งครัง้ เมื่อได้ทาการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่าการเรียนรายวิชา
นั้นสุดลง
๒๐.๒ นักศึกษาต้องมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ตามแผนหรือกาหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาอื่น จึงจะมีสทิ ธิได้รับการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชานั้น
ผูไ้ ม่มสี ิทธิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U
๒๐.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบลาดับขั้น และค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้นซึ่งไม่มคี ่าลาดับขั้น
๒๐.๔ สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้กาหนด
ดังนี้
สัญลักษณ์
A

ความหมาย

=

ดีเยี่ยม (EXCELLENT)

B+ =

ดีมาก (VERY GOOD)

B

ดี (GOOD)

=

C+ =

ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)

C

=

พอใช้ (FAIR)

D+ =

อ่อน (POOR)

D

=

อ่อนมาก (VERY POOR)

F

=

ตก (FAILED)

S

=

เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)

U

=

ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)

I

=

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)

P

=

การเรียนการสอนยังไม่สนิ้ สุด (IN PROGRESS)
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=

W =

ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (VISITOR)
การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)

๒๐.๕ ระบบลาดับขั้น กาหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F ซึ่ง
แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลาดับขั้นดังนี้
ลาดับขั้น A

มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๔

ลาดับขั้น B+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๓.๕
ลาดับขั้น B

มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๓

ลาดับขั้น C+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๒.๕
ลาดับขั้น C

มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๒

ลาดับขั้น D+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๑.๕
ลาดับขั้น D

มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๑

ลาดับขั้น F

มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๐

๒๐.๖ ระบบอักษร S และ U ใช้เ ฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
๒๐.๗ อักษร I เป็นสั ญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้
อักษร I ต้องให้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์ภายใน
๓๐ วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
๒๐.๘ อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
ยั งไม่ มีก ารวั ด และประเมิ นผลภายในภาคการศึก ษาที่ลงทะเบี ย น ทั้งนี้ใ ห้ใ ช้ เ ฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับ การวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้ายของ
กาหนดการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U

- 186 ๒๐.๙ อัก ษร V เป็น สั ญ ลัก ษณ์ ที่แ สดงว่ า นัก ศึก ษาได้ ลงทะเบี ย นรายวิ ชาในฐานะ
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลย
พินจิ ในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
๒๐.๑๐ อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
๒๐.๑๐.๑ นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๙
๒๐.๑๐.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๘.๘
๒๐.๑๐.๓ การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนตามข้อ
๒๐.๙
๒๐.๑๐.๔ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๒๐.๑๐.๕ นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
๒๐.๑๐.๖ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มัติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาถอนทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นอั น
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ ๑๙
๒๐.๑๑ อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
๒๐.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม
๒๐.๑๒.๑ รายวิชาที่นักศึกษาได้ลาดับขั้น A, B+ , B+ C+ , C , D+ , D หรือ อักษร S
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
๒๐.๑๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบ
ตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
๒๐.๑๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่า
กัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
๒๐.๑๓ มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่าลาดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
๒๐.๑๔ ถ้านัก ศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลัก สูตร
สาขาวิชาได้กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีกจนได้ลาดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
๒๐.๑๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็น
การชั่วคราวอาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย

- 187 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจานวนหน่วย
กิตและจานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติเทียบเท่ากั บมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐานหากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ ๒๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการ
เรียนเป็น “I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอา
ผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกันแล้วหาร
ด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนครั้ง
สุดท้ายเท่านั้น

หมวด ๔
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๒๒ การลา
๒๒.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่อ
อาจารย์ ผู้ ส อน ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่ ๗ วั น ขึ้ น ไป ให้ ยื่ น ใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
๒๒.๒ การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน

- 188 ๒๒.๓ การลาพักการศึกษา
๒๒.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีตอ่ ไปนี้
(๑) ถูกเรียนพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร
๒๒.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
หรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ป รึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๒๒.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรื อถูก สั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือมากกว่าจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๔ การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี
แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๓ การย้ายสาขาวิชา
๒๓.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
๒๓.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๒๓.๒.๑ นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกพักการศึกษา
๒๓.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้นซึ่งทา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของคณะที่จะรับย้ายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ
๒๓.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียม
การย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนแปลงรหัสประจาตัวใหม่แล้ว

- 189 ๒๓.๓ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะนามา
คานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ ย
ข้อ ๒๔ การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ตาย
๒๔.๒ ลาออก
๒๔.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๒๔.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผลตามข้อ ๒๕
๒๔.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมิได้ลาพักการศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดภาคการศึกษาปกติ
๒๔.๖ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
๒๔.๗ มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖
๒๔.๘ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๒๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
๒๕.๑ นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๕.๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิน้ ภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๕.๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิน้ ภาค
การศึกษาปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษากรณีหลักสูตร ๕ ปี และเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปกติที่ ๔ และที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษากรณี
หลักสูตร (ต่อเนื่อง)
๒๕.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐

- 190 ๒๕.๑.๔ ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี เกิน
๒๐ ภาคการศึ ก ษาปกติก รณี หลั ก สู ตร ๕ ปี แ ละเกิ น ๘ ภาคการศึ ก ษาปกติ ก รณี เ รีย นหลัก สู ต ร
(ต่อเนื่อง)
๒๕.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๕.๒.๑ ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๓ นับแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๕.๒.๒ ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๘๐ เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๖. ที่ ๙. ที่ ๑๒. ที่ ๑๕ , ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียน
หลักสูตร ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๖, และที่ ๙ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
๒๕.๒.๓ นัก ศึก ษาลงทะเบียนเรีย นครบตามที่หลัก สูตรก าหนดแต่ยังไม่รับ ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๕.๒.๔ ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนกรณีเรียนหลักสูตร ๔
ปี เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง)
๒๕.๓ การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่นักศึกษา
คนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ หรือต่ากว่า
๑.๘๐ ในภาคการศึกษาที่ ๔ หรือที่ ๖ หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นจากสภาพการ
เป็นนักศึกษาเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการศึกษา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติม
เพื่อที่จะสามารถทาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยอาจให้โอกาส
นักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จานวนวิชาและจานวนหน่วยกิต ที่จะ
เรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
๒๕.๔ การเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ กรณีที่
นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่ กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ ถึ ง ๒.๐๐ ทั้ ง นี้ ต้ อ งอยู่ ใ นระยะเวลาที่ ก าหนดตามข้ อ ๑๗ จึ ง จะถื อ ว่ า นั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น มี
คุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

- 191 ๒๕.๕ นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด
ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา
หมวด ๕
การเสนอให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๖ ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
๒๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน ๑๔ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๒๖.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ ๒๗ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๒๗.๑ มีความประพฤติดี
๒๗.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กาหนดของสาขาวิชานั้น
๒๗.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้ค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ด้วย
๒๗.๔ มีระยะเวลาสาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖

- 192 การเสนอส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จ ะส าเร็ จ
การศึก ษาตามหลั กสู ตรด าเนินการขอสาเร็จการศึก ษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย ก าหนดกรณีที่
นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติ
คาขอเป็นกรณีพเิ ศษก็ได้ ทั้งนีจ้ ะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อ ๒๘ เกณฑ์การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้ รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๙
หมวด ๖
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ ๒๙ การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปีตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๙.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
๒๙.๑.๑ เหรียญทอง
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ ๓.๗๕ ขึน้ ไป
(๒) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรีย นดีตลอดหลักสูตร
โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติ ใ ห้ล าพั ก การศึ ก ษา ไม่เ คยได้ รับ ล าดับ ขั้ น F หรืออั ก ษร U หรื อเรี ย นซ้าในรายวิช าใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบั นเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งตัง้ แต่ ๓.๗๕ ขึน้ ไป

- 193 ๒๙.๑.๒ เหรียญเงิน
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพั กการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔
(๒) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร
โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่งตัง้ แต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔
๒๙.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
๒๙.๒.๑ เหรียญทองแดง
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจาการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษา
นั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ ไป
(๒) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(๓) ไม่เคยมีวชิ าใดได้ลาดับขั้นต่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สาเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖ (๕/๒๕๕๓)
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฎพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต”
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๒๐.๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
“๒๐.๑๖ สาหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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พิมพ์สาเนา
คาสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๐๒๕ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ
-------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีนโยบายให้ทุกคณะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายให้หลักสูตร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎพิบูลสงครามฉบับปรับ ปรุงเสร็จเรียบร้อยและสามารถประกาศใช้ได้ตั้งแต่ปี
การศึก ษา ๒๕๕๕ เพื่อให้ก ารด าเนินการปรับ ปรุงรายละเอีย ดของหลัก สูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
จานวน ๔ หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงขอแต่งตั้ง
บุคคลดังต่อไปนีเ้ ป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๑.๑ อาจารย์วุฒิชัย

สหัสเตโช

ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน

๑.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริว้ ธงชัย

กรรมการ

๑.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิรกิ าญจน์ ศิวะแพทย์

กรรมการ

๑.๔ อาจารย์นฤมล

พิษณุวรานนท์ กรรมการ

๑.๕ อาจารย์จงกล

เพชรสุข

กรรมการ

๑.๖ อาจารย์ ดร.ธวิช

สุดสาคร

กรรมการ

๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู

ศิริวงษ์

กรรมการ

๑.๘ อาจารย์อรวรรณ

ไพโรจนวุฒพิ งศ์ กรรมการและเลขานุการ

๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๒.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์

พงษ์เดช

ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน

๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พัชรา

วงศ์แสงเทียน

กรรมการ

- 196 ๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต

อู่อน้

กรรมการ

๒.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจาภา แพ่งเกสร

กรรมการ

๒.๕ อาจารย์ปิยธิดา

กรรมการและเลขานุการ

เปี่ยมงาม

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ อาจารย์ณภัทร

วุฒธะพันธ์

ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน

๓.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรี ภัทร

ใจอารีย์

กรรมการ

๓.๓ อาจารย์อรนุช

สืบบุญ

กรรมการ

๓.๔ อาจารย์ ดร.จีรพงษ์

มะปะวงศ์

กรรมการ

๓.๕ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ

สิทธิจิรพัฒน์

กรรมการ

๓.๖ ศาสตราจารย์ ดร.บุญคง

หันจางสิทธิ์

กรรมการ

๓.๗ อาจารย์บุญลดา

คุณาเวชกิจ

กรรมการและเลขานุการ

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔.๑ อาจารย์พิณรัตน์

นุชโพธิ

ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน

๔.๒ อาจารย์กมลทิพย์

เดชะปรากรม

กรรมการ

๔.๓ อาจารย์พัชญ์ธนัน

ศิริกิจเสถียร

กรรมการ

๔.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล

กรรมการ

๔.๕ อาจารย์ ดร.จันทร์จริ า

พยัคฆ์เพศ

กรรมการ

๔.๖ อาจารย์อรรถพร

เลิศอร่ามแสง

กรรมการและเลขานุการ

จึงให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดผลดีต่อ
การปรับ ปรุงหลั ก สู ตร ตลอดจนสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ.๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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ภาคผนวก ง

- 199 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-นามสกุล
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นายณภัทร วุฒธะพันธ์
: Mr.Naphat Wuttaphan
: อาจารย์
: 11 กุมภาพันธ์ 2529
: 1-6099-00066-28-9
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
E-mail : naphat.wut@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์แรงงานและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เกียรตินิยมอันดับ 2

จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2553

2551

- 200 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ชื่อ-นามสกุล
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางสาวบุญลดา คุณาเวชกิจ
: Miss Boonlada Kunavetchakij
: อาจารย์
: 10 เมษายน 2523
: 3-1022-00876-6-81
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
E-mail : k.boonlada@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การบัญชี)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิทยาเขต
บพิตรพิมุขจักรวรรดิ์

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2550

2546

- 201 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ชื่อ-นามสกุล
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางสาวจีรภัทร ใจอารีย์
: Miss Jerapat Jaiarree
: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ (ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
: 19 มิถุนายน พ.ศ. 2503
: 3-10120238-4-2-97
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
E-mail : j_jaiarree@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

จากสถาบัน

ปีท่สี าเร็จการศึกษา

บธ.บ.(การเงิน)

มหาวิทยาลัยเกริก

2539

บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2529

เอกสารทางวิชาการ
1. หนังสือวิชาการบริหารค่าตอบแทน
2. หนังสือวิชาการการวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
3. หนังสือวิชาการการพัฒนาองค์การ
4. หนังสือวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานวิจัย
ปี

ตาแหน่ง

เรื่อง

2552

หัวหน้าโครงการ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลอาเภอเมืองพิษณุโลก

2554

ผูร้ ่วมวิจัย

ความสุขในการทางานของครูโรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยา
คม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

- 202 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. ชื่อ -นามสกุล
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นายจีรพงษ์ มะปะวงศ์
: Mr.Jiraphong Mapawong
: อาจารย์
: 29 เมษายน 2510
: 3-6599-00554-0-42
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
E-mail : JIRAPHONG.M@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
Ph.D. (Management)
MA.ED. (Administration and
Supervisor)
ค.บ. (ดนตรี)

จากสถาบัน
Gregorio Araneta University
University of Manila
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2538
2534
2532

- 203 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. ชื่อ-นามสกุล
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้สะดวก

: นางอรนุช สืบบุญ
: Mrs. Oranuch Suebboon
: อาจารย์
: 2 มีนาคม 2509
: 3-6407-00481-1-32
: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103 โทรสาร 055-267103
E-mail : nuch879@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (รัฐศาสตร์)

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีท่สี าเร็จ
การศึกษา
2542
2539

