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ค าน า 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยให้ทุกสถาบันการศึกษาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปี พ.ศ. 2554    

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามวงรอบ 
5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรฯ ได้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้
มีการปรับเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ให้มีความมันสมัย เพ่ิมทักษะต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้งปรับเพิ่มรายวิชาต่างๆ ที่เห็นว่าควรเพิ่มเติมและเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันด้วย 
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย  ที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพียงสาขาวิชาเดียว 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีการให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
ให้มีศักยภาพอันจะน ามาซึ่งการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ ส่งผลให้องค์การจ าเป็นต้องมีนโยบายในการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ช่วยท าให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น การสื่อสารในโลก
ปัจจุบันที่มีความรวดเร็วและรูปแบบที่พัฒนาขึ้น การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและลักษณะโครงสร้างของครอบครัว จากครอบครัว
ใหญ่   ลดขนาดมาเป็นครอบครัวเล็กลง บริบททางสังคมของคนไทย เช่น การพักผ่อน การบริโภคอาหาร การท า
กิจกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพัฒนาการต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมล้วนมีรากฐานมาจาก
ตัวบุคคล ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับสังคม รวมถึงระดับประเทศ ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยเฉพาะ 
จึงได้พัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก เพื่อมุ่งในการพัฒนาคุณภาพคน
ให้เป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถ และสอดรับกับวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการแข่งขัน  โดย

เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ได้ก าหนดพันธกิจในการด าเนินงาน  6  ประการดังนี้ 
 12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 12.2.2 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิชาชีพครู 
 12.2.3 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมใน
ภูมิภาคตะวันออก 
 12.2.4 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  
ภาคธุรกิจเอกชน  และองค์กรหรือสถาบันศาสนา 
 12.2.5 ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์แล ะ
เทคโนโลยีใหม่ 
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12.2.6 น าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหาร
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยจัดการศึกษาที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน และ
ยังมีการวิจัยและพัฒนาโดยบูรณาการความรู้ให้ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น คือ พ้ืนที่แถบชายฝั่งทะเลยภาค
ตะวันออก มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้ งมีกิจกรรมของนักศึกษาที่ส่งเสริม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

13. ความสัมพันธ์  (ถ้ามี)  กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่  กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล กลุ่มวิชา
ความอดทน และกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาซึ่ง
เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น ได้แก่ วิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และวิชาทางด้านภาษา 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ ภาควิชาอื่น 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนได้ตามแผนการเรียน
ที่ก าหนด รวมถึงสามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีตามความสนใจได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
1. มอบหมายคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน  

การสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชาซึ่งจะครอบคลุมทั้งการพิจารณารายวิชา การจัดการการเรียนการสอน 
และการประเมินผล 

2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   มีจริยธรรม สร้างสรรค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม  
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ 
 1.3 เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา        ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ที่
ทันสมัย  ก้าวทันเทคโนโลยี  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์  มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต   ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.4.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรมนุษยร์ะดับวิชาชีพ (Professional) และน าไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  1.4.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ สามารถปฏิบัติ งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  1.4.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 มรรพ. 
 

              หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 7 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์  

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู้ รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร   อ าจ ารย์ ป ระจ า
หลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ เ ป็ น  active 
learning 

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ 
จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น แ บ บ 
active learning 

2.  แลก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ ระห ว่ า ง
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

3.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 

 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรี ย น ก ารส อ น แ บ บ  active 
learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรี ย น ก ารส อ น แ บ บ  active 
learning 

3. ส่ งเสริมการเรียนรู้ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ ในการ
จั ด การ เรี ยน ก ารสอน ที่ เน้ น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก 
best practice การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
ก า ร เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

5. จ า น ว น ร าย วิ ช า ที่ ก า ห น ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
6. จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ใ ช้ 

การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

7. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
สารสน เทศที่ สนั บสนุ นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล 

2. ก าหนดให้ มีคณ ะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ ในการวัดและ
ประเมินแต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

7. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผล 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ด้ าน
คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ ร รม  ด้ าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้ า น ทั ก ษ ะ ค ว าม สั ม พั น ธ์
ร ะห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะค ว าม
รั บ ผิ ด ช อ บ  ทั ก ษ ะ ใน ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศรวมทั้งทักษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์
ในการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมิ นผลการ เรียนรู้ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน– เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2562 

 - ภาคการศึกษาท่ี  1  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 
 - ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
  2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา/สาขาวิชาอ่ืน  จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.)  ให้การรับรอง 
  2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

     2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีคุณวุฒิ   พ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน  เช่น  ส าเร็จการศึกษาสาย
สามัญ  และสายอาชีพ  เป็นต้น 
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาด้านการปรับตัว  การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านคอมพิวเตอร์  และขาดเป้าหมายของการศึกษา 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

        2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพ่ีเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาในเรื่องการ
ปรับตัวและแนะวิธีการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามผลการเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ในหลักสูตร 

2.4.2 จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้แก่นักศึกษาแรกเข้า 
2.4.3   จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษารุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
 

จ านวนนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่  1 50 50 50 50 50 

ชั้นปีที่  2 - 50 50 50 50 

ชั้นปีที่  3 - - 50 50 50 

ชั้นปีที่  4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
2.6 งบประมาณตามแผน (หน่วย : บาท) 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 50,000 80,000 100,000 120,000 140,000 
2. งบด าเนินการ 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 

3. งบลงทุน - - - - - 
4. งบอุดหนุน 50,000 70.000 100,000 120,000 150,000 

รวมทั้งสิ้น 160,000 230,000 300,000 360,000 430,000 

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 24,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
พ.ศ. 2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561  
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0163002   จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
  Moral Education for Self Development 

          3(3-0-6) 

0163003   ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
  Anti Corruption Immunity  

          3(3-0-6) 

0163004   สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
  Meditation for Life Development 

       3(2-2-5) 

0163005   ชีวิตและความตาย 
  Life and Death 

           3(2-2-5) 

 1.2  กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  6 หน่วยกิต 

0263001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
  Thai for Communication in the 21st Century 

       3(2-2-5) 

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

English for Communication in the 21st Century 

   3(2-2-5) 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Chinese for Communication in the 21st Century 

     3(2-2-5) 

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Khmer for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and Culture 

3(3-0-6) 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Life in the digital age  

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 

       3(2-2-5) 

   
1.3  กลุ่มวิชาความอดทน 6  หน่วยกิต 

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with local development 

3(2-2-5) 

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

3(2-2-5) 

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

3(2-2-5) 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 
Basic Smart Technology and Development 

3(2-2-5) 
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0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 
Royal Initiation in Plant and Agriculture 

3(2-2-5) 

   
 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ                                         6   หน่วยกิต 

         0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

     3(3-0-6) 

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Psychology in Daily Life 

     3(3-0-6) 

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

     3(3-0-6) 

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

     3(3-0-6) 

0463005 การเงินและความมั่นคง 
Finance and Wealth 

     3(3-0-6) 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

    3(3-0-6) 

0463007 
 

0463008 

การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 
ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษท่ี 21 
Arts for Daily Life in the 21st Century 

     3(2-2-5) 
 

     3(2-2-5) 

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

    3(2-2-5) 

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

    3(3-0-6) 

   
 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง                                               3   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   89 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                30   หน่วยกิต 
3021903 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) 

3022307 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
Production and Operations Management) 

3(3-0-6) 

3031103 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 
 

3(2-2-5) 

http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
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3034301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

3041101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

3042101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

3051101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3061101 การจัดองค์การและทุนมนุษย์ 
Organization and Human Capital Management 

3(3-0-6) 

3081002 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principle of Economics 

3(3-0-6) 

3083002 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Statistic and Quantitative Analysis 

3(3-0-6) 

 
    2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  59 หน่วยกิต 

    2.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

3061102 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development  

3(3-0-6) 

3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3062303 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
Recruitment and Selection Human Resource 

3(3-0-6) 

3062304 นโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
Policy and Human Resource Planning  

3(3-0-6) 

3062305 การบริหารค่าตอบแทน 
Remuneration Management 

3(3-0-6) 

3062306 จริยธรรมทางธุรกิจ 

Business Ethics 
3(3-0-6) 

3062308 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 
English for Human Resource Management 1 

3(2-2-5) 

3062310 กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
 Labour Law and Employee Relation  

3(3-0-6) 

3063303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 

3(3-0-6) 

3063305 ระบบสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
Human Resource Management Information System and Software 
 

3(2-2-5) 

http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
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3063306 การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Performance Management 

3(3-0-6) 

3063307 การวิจัยและสัมมนาเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Research and Seminar in Human Resource Management 

3(2-2-5) 

3063311 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 
English for Human Resource Management 2 

3(2-2-5) 

 

 2.2.2 วิชาเอกเลือก                   15 หน่วยกิต 
3062302 ภาวะผู้น าและการจัดการคนเก่ง 

 Leadership and Talent Management  
3(3-0-6) 

3062307 
 

การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 
Managing Innovation and Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3062309 การวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน 

Job Analysis and Job Evaluation 
3(3-0-6) 

3063304 

 
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management Strategy 

3(3-0-6) 

3063308 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
 Efficiency Development 

3(3-0-6) 

3063309 การบริหารก าลังคนในยุคดิจิทัล 
 Workforce Manangment in Digital Era 

3(3-0-6) 

3063310 จิตวิทยาธุรกิจ 

Psychology for Business 
3(3-0-6) 

3063312 การจัดการทรัพยากรมนุษย์บนความหลากหลาย 

Human Resource Management in Diversity  
3(3-0-6) 

3063314 การจัดการทรัพยากรมนษุยร์ะหว่างประเทศ  
International Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3064303 นวัตกรรมเพ่ือการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  
Innovation for Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3064304 การประสานความร่วมมือในองค์การ 

Collaboration in Organization 
3(3-0-6) 

3064305 การจัดการคุณภาพ 

 Quality Management 
3(3-0-6) 

3064306 การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 
 Training and Development Modern Management 

3(3-0-6) 

3064307 การพัฒนาองค์การ 
 Organization Development 

3(3-0-6) 

3064308 การบริหารความขัดแย้งและความเสี่ยง 
 Conflict and Risk Management  

3(3-0-6) 

http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
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 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต 
     นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 
          แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 5  หน่วยกิต 

             แผนสหกิจศึกษา                                                     6   หน่วยกิต 
3064001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Preparation for professional Experience in  Human Resource 
Management 

     2(90) 

3064002 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Field Experience in Human Resource Management 

    3(350) 

3064998 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Preparation for Co-operative Education in  Human Resource  
Management                              

  2(0-4-2) 

3064999 สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 Co-operative Education in  Human Resource Management 

    6(640) 

 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
   
ความหมายของรหัสวิชา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 01xxxxx หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาคุณธรรม  จริยธรรม 
 02xxxxx หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 
 03xxxxx หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาความอดทน 
 04xxxxx หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

 รายวิชาในหลักสูตร  จะใช้รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัว  ดังนี้ 
 เลขรหัส  306 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการ 
   จัดการ 
 เลขรหัสตัวที่  4 หมายถึง ชั้นปีและระดับท่ีเปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่  5 หมายถึง กลุ่มวิชา  โดย 
   0 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
   1 พ้ืนฐานทั่วไป 
   2 การจัดการส าหรับผู้ประกอบการ 
   3 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
   4 การจัดการโลจิสติกส์ 
   5 วิจัยและสัมมนา 

http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
http://reg.rbru.ac.th/registrar/program_info_1.asp?f_cmd=2&levelid=21&programid=101463&facultyid=4&departmentname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B8%D8%C3%A1%D4%A8&programname=%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%C1%B9%D8%C9%C2%EC&facultyname=%C7%D4%B7%C2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3&levelname=%BB%C3%D4%AD%AD%D2%B5%C3%D5+%284+%BB%D5%29#current#current
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   9 อ่ืนๆ 

 เลขรหัสตัวที่  6-7 หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  หมายถึง  นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่มีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อน  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น  โดยไม่มีการยกเลิกรายวิชา
ดังกล่าว 
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 3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
 
0163001  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
 
 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3021903  กฎหมายธุรกิจ 
3031103  หลักการบัญชี 
3051101  หลักการตลาด 
3061101  การจัดองค์การและทุนมนุษย์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3041101  การเงินธุรกิจ 

3081901  หลักเศรษฐศาสตร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
3061102  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3042101  ภาษีอากรธุรกิจ 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
3062301  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
3062306  จริยธรรมทางธุรกิจ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3022307  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
3032303  การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
3062304  นโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้าน 
              ทรัพยากรมนุษย์ 
3062305  การบริหารค่าตอบแทน 
3062310  กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
3062308  ภาษาอังกฤษเพ่ืการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 

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

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3081902  สถิติและการวิเคราะห์เชิง ปริมาณ 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
3063306  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3063311  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทรัพยากร 
              มนุษย์ 2 

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

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) XXXXXXX  XXXXXXXXX 3(X-X-X) 
รวม 15 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
  

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
3063303  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

3063305  ระบบสารสนเทศและ โปรแกรมส าเร็จรูป 
              เพ่ือการจัดการทรัพยามนุษย์ 
3063307  การวิจัยและสัมมนาด้านการจัดการ 
              ทรัพยากรมนุษย ์

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

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX  
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 15 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
 
3034301  การบัญชีเพื่อการจัดการ 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
 
 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
 
XXXXXXX  XXXXXXXXX 

 
3(X-X-X) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

3064001  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ 
              จัดการทรัพยากร มนุษย์ 

2(0-90-0) 

3064998  เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากร 
              มนุษย ์

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) XXXXXXX  XXXXXXXXX 3(X-X-X) 
รวม 11 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

(หน่วยกิต) 
ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (30) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กล่มวิชาเอกบังคับ (39) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกเลือก (15)     
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา (5)  

3064002  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
              ทรัพยากรมนุษย ์

3(0-350-0) 

3064999  สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 6(0-640-0) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 3/6 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

5 นางสาวกัลยรัตน์ 
เจียมโฆสิต 
322990000XXXX 

กจ.ด. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต, ไทย, 
2555 
บธ.ม. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย, 
2544 
บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย,. 2541 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
(การบัญช)ี 

30 30 30 30 30 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

1 รองศาสตราจารย์  นางสาวอัญชลี  
 อุทัยไขฟ้า 

 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2532) 
 ศ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2525) 

2 รองศาสตราจารย์ 
 

 นางสาวสุรีย์พร  
 พานิชอัตรา 

 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2538) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวนภดล  
แสงแข 

Ph.D. (Human Resource Management) Kingston University 
U.K. (2557) 
M.B.A. (Finance) National University U.S.A. (2540) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (2536) 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวธัญญาณี 
นิยมกิจ 

MBA. (Management) Youngstown State University U.S.A. 
(2541) 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2536) 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวจิตติมา   
สิงหธรรม 

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 
กศ.บ (บธ.บ.) ธุรกิจศึกษา (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2531) 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววราภรณ์ 
ศรบัณฑิต 

บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) 
บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต (2537) 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาววาสนา  
สุมนาวดี 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2534) 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527) 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวทัศนัย   
ขัตติยวงษ์ 

บธ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) 
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2529) 
บธ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2527) 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางฉวี  สิงหาด บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547) 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2537) 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางวัชรินทร์   
อรรคศรีวร 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551) 
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา(การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2543) 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกัลยรัตน์  
เจียมโฆสิต 
 

กจ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) 
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2544) 
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 นายธงชัย  
 ศรีเบญจโชติ 

 วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2537) 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 นายพิศิษฐ์  
 ชัยสุวรรณถาวร 

 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2546) 
 ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
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ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2542) 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 นางเพ็ญศิริ สมารักษ ์
 

 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) 
 บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548) 
 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
 (2542) 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นายยุทธนา   
 พรรคอนันต์ 

บธ.ม. การบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2549) 
 บธ.บ. การบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2538) 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายณรงค์    
อนุพันธ์ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2542) 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533) 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นายธนภ 
จิตรแจ้ง 

บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวกฤษณา   
ถนอมธีระนันท์ 

บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2545) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) 
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย)์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (2542) 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวบุษรา   
บรรจงการ 

บธ.ม. (การตลาด)มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2545) 
บธ.บ. (การตลาด)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) 
บธ.บ. (บริหารงานบุคคล)มหาวิทยาลัยบูรพา (2539) 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวฤดีวรรณ 
ยิ่งยง 

บธ.ม. (การตลาด)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2550) 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2545) 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายศตวรรษ   
ทิพโสต 

บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2548) 
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540) 

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวภานิตา  
โพธิ์แก้ว 

กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2552) 
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา (2550 

23 อาจารย์ นางสาวเทียมจันทร์   
ศรีถาน 

บธ.ม. (การจัดการและบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(2545) 
บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2529) 

24 อาจารย์ นายนิพนธ์   
วุฒิชัย 

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม (2539) 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตบางพระ (2536) 

25 อาจารย์ นางรมิดา  
กาญจนะวงศ์ 

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2550) 
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (2542) 

26 อาจารย์ นางเอมอร     วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

หวานเสนาะ (2547) 
บธ.บ. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(2545) 

27 อาจารย์ นายต่อสันติ์ 
พิพัฒนสุทธิ์ 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(2550) 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี (2540) 

28 อาจารย์ นางสาวกฤตติยา   
สัตย์พานิช 

กจ.ม. (การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)  
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552) 
วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2548) 

29 อาจารย์ นายศักดิ์ดา  
อ่างวัฒนกิจ 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา (2551) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2542) 

30 อาจารย์ นางปัญญณัฐ 
ศิลาลาย 

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2546) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) 
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม (2541) 

31 อาจารย์ นายอนุพล  
สิงขรเขตต์ 

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2555) 
คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2552) 

32 อาจารย์ นายชัยวิทย์ 
ถิระวณัฐพงศ์ 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(2548) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์
(2543) 

33 อาจารย์ นายวิชิต เอียงอ่อน บธ.บ. (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  (2560) 
บช.บ. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  (2555)   

34 อาจารย์  นางสาวลักขณา 
ธรรมสุภาพงศ์ 

MAFM. (Accounting and Financial Management) 
DeVry University, Keller Graduate School of Management 
(2547) 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา /  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 นางสาวระพิน  
ชูชื่น 

Ph.D. (Human Resource    
 Developgement) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2560 

ค.ม. (การศึกษาประถมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ไทย, 2526 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(บริหารธุรกิจ) 

15 15 15 15 15 

2 นายสานนท์  
อนันทานนท์ 

Ph.D. (Human Resource    
Developgement) 
มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย, 2559 

วท.ม (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2550 
บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาการ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยพายัพ , ไทย, 2539 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 

3 นายนิธิกร 
 ศาตากร 

ปร.ด. (การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2559 

กจ.ม (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2554 
บธ.ม (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย, 2544 

นบ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย, 2533 

- 15 15 15 15 15 

4 นายชัชวาล  
อรวงศ์ศุภทัต 

ปรด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒประสาน
มิตร, ไทย, 2553 

รป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2551 

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย, 2550 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษ์   ได้จัดนักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง  โดยจัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์   ซึ่ งอยู่ ในกลุ่มวิชาเฉพาะ   ส าหรับแนวทางปฏิบัตินั้น  จะให้นักศึกษาที่ ไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เว้นแต่
กรณีท่ีนักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 

 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 มีความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  เห็นถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีและ
การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 4.1.2 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 4.1.3 มีระเบียบวินัยในการท างาน  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานได ้
 4.1.4 มีความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้และการบูรณาการความรู้ต่างๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานทางการจัดการ  และปัญหาการท างานอ่ืนๆ 
 4.1.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก 

 4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือ วิชาเตรียมสห
กิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4 
 4.2.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือ วิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ชั้นปีที่ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

4 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ หรือ เตรียมสหกิจศึกษาทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์   

จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

4 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์หรือ  สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์  

จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน  และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรับผิดชอบ - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและส่งเสริม 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และ

การวางตัวในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

3. มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวมข้อมูล 
และสรุปผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอในชั้นเรียนหรือ
เป็นรูปเล่มรายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาดในการ
จัดการ 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
สรุปผลการด าเนินงานและแก้ไขปรับปรุง 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 
2) ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนดและความซื่อสัตย์ในการท า 

กิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัย 
3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม 
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2.2 ด้านความรู้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 
 2) สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
 3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
 4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม  
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียน 

เกิดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการประเมินที่ 
หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน รายงานหรือโครงงาน 
 2) สังเกตพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติตน  

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการแก้ไข 
ปัญหาและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ   
ตามสาระวิชา 
 3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ 
 2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
 2) สังเกตการน าเสนองาน หรือผลงาน 

2.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การท างานแบบร่วมมือ หรือ Brainstorming  
2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่มอบหมายให้  

ศึกษาค้นคว้า 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
2)  ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1)  สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 2)  สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญในชีวิตประจ าวัน ที ่
 เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดยใช้หลักการ
เขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

3) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สังเกตการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา 
     ทัว่ไป 

แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 

    ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1.กลุ่มวิชาคุณธรรม  จริยธรรม  เรียน  9  หน่วยกิต                    

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
H.M. King Bhumibol Adulyadej's 
Philosophy for Sustainable 
Development 

                   

และเลือกอีก  6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน  
Moral Education for Self 
Development 

                   

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 

Anti Corruption Immunity 
                   

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

                   

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 
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               ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

2.กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  เรียน  6  หน่วยกิต                    

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

                   

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษ
ที่ 21 
English for Communication in the 
21st Century 

                   

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

Chinese for Communication in the 
21st Century 

                   

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Khmer for Communication in the 
21st Century 

                   

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and 
Culture 
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               ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the Digital Age 

                   

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 

                   

3. กลุ่มวิชาความอดทน  เรยีน  6  หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with local development 

                   

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

                   

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

                   

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

                   

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 
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                                                             ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 
Basic Smart Technology and 
Development 

                   

0363007 การเกษตรตามพระราชด าริ 
Royal Initiation for Agriculture 

                   

4.กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  เรียน  9  หน่วยกิต                    

0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

                   

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Psychology in Daily Life 

                   

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

                   

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

                   

0463005 การเงินและความมั่นคง 

Finance and Wealth 
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                                                             ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

                   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health Management 

                   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

                   

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

                   

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 
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5.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะ 
 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน   
2) มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม  และสิ่งแวดล้อม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีความเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) จัดกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
2) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

และการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่มและความเป็น

ผู้น า 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) สังเกต และตรวจสอบได้จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์มีจ านวนลดลง เช่น การทุจริตในการสอบ 
ความตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาของการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

2.  ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาบริหารธุรกิจและ

สาขาวิชาที่ศึกษา 
2) มีความรู้ด้านการบูรณาการ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่

ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีในเนื้อหาวิชา

บริหารธุรกิจและสาขาวิชาที่ศึกษา  
4) สามารถเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ อันเกิดจากการค้นคว้าในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในทฤษฎีทางการตลาด 

2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้ประกอบการด้านการตลาด  
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) การท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน การทดสอบย่อย การท ากรณีศึกษา การสอบกลางภาค และปลาย
ภาค  

2) การรายงานผลการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และการท าโครงงาน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
2) สามารถน าข้อมูลและหลักฐานไปใช้ในการอ้างอิง วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค้นคว้าข้อมูล รายงานหน้าชั้นเรียน  
2) การสอนแบบการสัมมนาอภิปรายกลุ่ม การศึกษาจากกรณีศึกษา  
3) การท ากิจกรรม โครงการ เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การประเมินผลงานนักศึกษา 
2) การสอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบ หรือแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
3) การประเมินจากผู้รับบริการหรือผู้ให้การฝึกหัดงาน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปรับตัวท างานกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการมอบหมายงานกลุ่มที่มีการประสานความร่วมมือ

ระหว่างนักศึกษา กับบุคคลภายในและภายนอก 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ท างานร่วมกัน  
2) การสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน และผลงานของนักศึกษา 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม          

ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล แปลความหมาย 

และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ

ที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) จัดเวทีให้มีการน าเสนอผลงานของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการเทคโนโลยี

สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) ประเมินผลโดยตรวจความถูกต้องการใช้ภาษา เขียน พูด อธิบาย การน าเสนอรูปเล่มรายงานหน้า
ชั้นเรียน 



มคอ. 2 มรรพ. 
 

              หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หน้า 43 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping)หมวดวิชาเฉพาะ  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

วิชาแกน               

3021903    กฎหมายธุรกิจ 

                Business Laws               

3022307    การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 
                Production and Operations   Management               

3031103    หลักการบัญชี 
   Principles of Accounting 

              

3034301    บัญชีเพ่ือการจัดการ 
   Managerial Accounting               

3041101    การเงินธุรกิจ 

                Business Finance 
              

3042101    ภาษีอากรธุรกิจ 
                Business Taxation               

3051101    หลักการตลาด 

                Principles of  Marketing               

3061101    การจัดองค์การและทุนมนุษย์ 
               Organization and Human Capital Management                
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3081002     หลักเศรษฐศาสตร์ 
    Principle of Economics 

              

3083002     สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
    Statistic and Quantitative Analysis 

              

วิชาเอกบังคับ               

3061102     การพัฒนาบุคลิกภาพ 
                 Personality Development 

              

3062301     การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
                 Human Resource Management               

3062303    การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  
     Recruitment and Selection Human Resource 

              

3062304     นโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
     Policy and Human Resource Planning 

              

3062305    การบริหารค่าตอบแทน   
     Compensation Management 

              

3062306     จริยธรรมทางธุรกิจ 

     Business Ethics                
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3062308    ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 
                English for Human Resource Management 1 

              

3062310    กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์ 
    Labour Law and Employee Relation 

              

3063303    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
     Human Resource Development and Training 

              

3063305    ระบบสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการ 
                 ทรัพยากรมนุษย์  
     Human Resource Management Information 

           System and Software 

              

3063306     การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน 
     Performance Management 

              

3063307     การวิจัยและสัมมนาเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     Research and Seminar in Human Resource  
                 Management 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3063311     ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 
                 English for Human Resource Management 2 

              

วิชาเอกเลือก               

3062302     ภาวะผู้น าและการจัดการคนเก่ง 
     Leadership and Talent Management 

              

3062307     การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  
     Managing Innovation and Entrepreneurship 

              

3062309     การวิเคราะห์งานการวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน 

       Job Analysis and Job Evaluation 
              

3063304    กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
  Human ResourceManagementStrategy 

              

3063308    การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   
    Efficiency Development 

              

3063309    การบริหารก าลังคนในยุคดิจิทัล 
                Workforce Manangment in Digital Era 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3063310    จิตวิทยาธุรกิจ 
  Psychology for Business 

              

3063312    การจัดการทรัพยากรมนุษย์บนความหลากหลาย 

                Human Resource Management  in Diversity 
              

3063314    การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 
  International Human Resource Management 

              

3064303    นวัตกรรมเพ่ือการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
                Innovation for Human Resource Management 

              

3064304    การประสานความร่วมมือในองค์การ 

    Collaboration in Organization 
              

3064305    การจัดการคุณภาพ  
    Quality Management 

              

3064306    การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 
    Training and Development Modern Management 

              

3064307    การพัฒนาองค์การ   
     Organization Development 
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 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

3064308    การบริหารความขดัแย้งและความเสี่ยง 
       Conflict and Risk Management  

              

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา               

3064001    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
    Preparation for professional Experience in  
                Human Resource Management 

              

3064002    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
    Field Experience in Human Resource  
                Management 

              

3064998    เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
    Preparation for Co-operative Education 

              

3064999    สหกิจศึกษา 
    Co-operative Education 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 
ปีท่ี  รายละเอียด 

1 นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรต่อไป 

2 นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับที่สูงขึ้น และได้เรียนรู้
เครื่องมือที่น าไปใช้ในการจัดการธุรกิจ 

3 นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน  
4 นักศึกษาได้รับความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการจัดการธุรกิจและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ ตลอดจนได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

1.1 ระบบระดับค่าคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 
B ดี(Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้(Fairly Good) 2.5 
C พอใช้(Fair) 2.0 
D+ อ่อน(Poor) 1.5 
D อ่อนมาก(Very Poor) 1.0 
F ตก(Fair) 0.0 

  
  กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาอ่ืนแทนได้แต่ให้นับหน่วยกิตท่ีสอบ
ตกและน าคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 

 
ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD ผ่านดีเยี่ยม 

P ผ่าน 
NP ไม่ผ่าน 

 
ระบบในข้อ 1.2 นี้ ใช้ส าหรับประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด

เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามล าดับวิชาที่
แต่ละหลักสูตรก าหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
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1.3  สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 
W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้น ก่อนก าหนดสอบปลาย

ภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการหรือถูกสั่งให้พัก
การศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
(1) นักศึกษายังปฏิบัติงาซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
(2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 
นักศึกษาท่ีได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียน จาก “I” เป็น 
“F” 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
          การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา 
5 ด้าน ได้จาก แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การสอบถามนักศึกษา หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชาได้ดังนี้ 

     1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร และผู้ทรง คุณวุฒิ
ภายนอกหลักสูตร 

  2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหลักสูตรและศิษย์เก่า 

  3. คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอนรายวิชาในแต่ละ
ภาคเรียน  เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
นั้น  รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และสามารถปฏิบัติได้ 

  4. คณะกรรมการทวนสอบก าหนด/คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหมวดวิชาเฉพาะและ
วิชาเลือกเสรีเพ่ือท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้กับนักศึกษา โดยใช้แบบประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศกึษา 

  5. คณะกรรมการทวนสอบประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  จากผู้ให้การ
ฝึกหัดงานผู้ควบคุมการฝึกหัดงาน อาจารย์นิเทศงาน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 
โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. การติดตามภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
2. สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาจารย์

ผู้สอน 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2562 
   หมวด 8 การส าเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติท่ีส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    50.6 มีเวลาเรียน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 8 
ภาคการศึกษาปกต ิ
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 
20 ภาคการศึกษาปกต ิ

    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับ หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ป ี
   ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึง
จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
  ข้อ 53 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
ตรีห รือประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพชั้ น สู ง ห รือประกาศนี ยบั ตร อ่ืน ใดที่ เที ยบ เท่ าจากสถาบั น เดิ ม  
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ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทย าลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ไม่น้อยกว่า 3.25 
    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย 

   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศึกษากระท าผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
   ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติที่
กองพัฒนานักศึกษา 
   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รู้จักภาพรวมของมหาวิทยาลัย  คณะและหลักสูตร รวมถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

2) แนะน า ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่ได้ตระหนักถึงปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และ
หลักสูตร  ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ 

3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
สอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

การเตรียมการในระดับคณะ 
1) แนะน า ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่ได้ทราบถึงโครงสร้างของคณะ รวมถึงปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2) แนะน าให้อาจารย์ใหม่ได้รู้จักบุคลากรภายในคณะ 
3) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษาที่

อาจารย์ควรทราบ 
4) มอบหมายให้อาจารย์ภายในหลักสูตรเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) สนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรมีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งในด้าน 

การสอน  การวิจัย อย่างต่อเนื่อง 
2) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน   

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1)  สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ในหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2)  สนับสนุนและกระตุ้นให้อาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3)  สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและ
กรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจะท าหน้าที่ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดนโยบายด้านการเรียนการสอน
ให้แก่อาจารย์ที่สอนในรายวิชาที่หลักสูตรรับผิดชอบ ตลอดจนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการณ์ศึกษาแห่งชาติ โดย
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน (TQF) คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของ
ตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

  หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาโดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดและ
ปรัชญาของหลักสูตร มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นไปตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ก่อน
เปิดภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
  หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมีกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลทีเ่กิดการนักศึกษา 
  นักศึกษาในหลักสูตรมีความพร้อมทางการเรียน และส าเร็จการศึกษา โดยมีความรู้ตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  การบริหารและพัฒนาอาจารย์เริ่มตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยหลักสูตรคัดเลือกอาจารย์ใหม่
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีวุฒิการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ผลงาน
ทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา 
  หลักสูตรมีการวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาที่เปิดสอน และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต โดยการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การศึกษาต่อ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการท า
ผลงานทางวิชาการต่างๆ  
 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
  มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
  รายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาเป็นไปตามเกณฑ์ของตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยสาระรายวิชามีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  การก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ประสบการณ์ในการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้
จริง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 
  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถตาม
ความเป็นจริง และมีวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา เพ่ือก ากับและประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.1.1 สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 
 ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 1)  สถานที่เรียน ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  และแหล่งความรู้อื่น 
 2)  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ใช้ของคณะวิทยาการจัดการ 
 3)  ห้องโสตทัศนูปกรณ์  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ใช้ของคณะวิทยาการจัดการ  
และของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ในการศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบการเรียนการสอน 
 4)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ใช้
ในการศึกษาหาความรู้  และข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือการเรียนการสอน  และการวิจัย 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 57 

 

 6.1.2 ห้องสมุด 
 นักศึกษาในหลักสูตร  สามารถศึกษาหาความรู้  และข้อมูลต่าง ๆ  ได้จากหอสมุดกลาง  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เพ่ือใช้ในการเรียน  และการ
วิจัย   ดังนี้ 
 1) หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ  จ านวน  54,997  รายชื่อ   112,518  เล่ม 
 2) วารสาร 
 - ภาษาไทย  จ านวน  442  รายชื่อ 
 - ภาษาต่างประเทศ จ านวน  40  รายชื่อ 
 3) การสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ  
 - ข้อมูลส าเร็จรูป  ซีดีรอม 
 - ข้อมูลจากวีดีโอเพ่ือการศึกษา 
 - การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย  Internet 
 6.1.3 สภาพแวดล้อม 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 6.2 การจัดการหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.2.1 ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดหาเอกสาร  ต าราที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้บริการแก่
คณาจารย์และนักศึกษาในการค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 6.2.2 คณะมีห้องสมุดย่อยเพ่ือให้บริการเอกสาร  ต ารา  และวารสาร  เพ่ือใช้ประกอบการสอน
ของคณาจารย์ 
 6.2.3 เสนอค าของบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับหลักสูตรเพ่ิมเติม 
 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ให้เป็นไปตาม 
 6.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2548  ข้อ  14  ว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
 6.3.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ. 2548 
 6.3.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  ว่าด้วย
มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและการพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย 
 1) เครื่องคอมพิวเตอร์  ต่อหัวนักศึกษาจริง  เท่ากับ  10  เครื่อง  ต่อ  1  คน 
 2) รายจ่ายเกี่ยวกับทรัพยากรในห้องสมุดต่อหัวนักศึกษา  จ าแนกเป็นประเภท  ดังนี้ 
 - หนังสือ  ต ารา  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2,000  บาท  ต่อ  1  คน 
 - สื่อสิ่งพิมพ์  ประเภท  วารสาร  นิตยสาร 1,000  บาท  ต่อ  1  คน 
 - ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูล 10,000  บาท  ต่อ  1  คน 
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 3) มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูป  และอุปกรณ์สนับสนุนการ
เรียนอ่ืนตามความจ าเป็นอย่างครบถ้วน  ทันสมัย  และอยู่ในสภาพพร้อมใช้  โดยมีการตรวจสอบและจัดท า
เป็นสถิติเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 4) มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เพื่อท าให้เกิดการประหยัดงบประมาณ 
 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ก าหนดดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ  80  มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐานวุฒิสาขา/สาขาวิชา  (ถ้า
มี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3  และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7  
ภายใน 60  วัน  หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3  และ มคอ.4  (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ  25  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน  
หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  ของปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/หรือ
วิชาชีพ  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี)  ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.50  จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อย      
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
กว่า  3.50  จากคะแนนเต็ม  5.00 

รวมตัวบ่งชี้  (ข้อ)  ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ  (ข้อที่) 1 – 5  1 – 5  1 – 5  1 – 5  1 – 5  
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม  (ข้อ) 8 9 9 9 10 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน  : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัว
บ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้  1 – 5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้  เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ  หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่  โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายจาก
นักศึกษาในการถามและการตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา  และการอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา  ซึ่ง
เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ท าให้สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของ
บทเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนหรือไม่  หากผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน  จะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน  เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน  รวมทั้งอาจต้องจัดล าดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 1.1.2 การทดสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน  จะท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้สอนไปหรือไม่  หากพบว่ามีปัญหาจะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายขึ้นและมากขึ้น  และสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
รวมทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน  ความรับผิดชอบในการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา  การใช้สื่อการสอนประกอบ   การตรงต่อเวลา  การชี้แจงเป้าหมาย  วัตถุประสงค์รายวิชา  ชี้แจง
เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา  และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและน าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 ด าเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่   4  โดยกระท าในรูปของการตอบแบบสอบถาม       
หรือการประชุมอภิปรายร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  นอกจากนี้  ในกรณีที่นักศึกษาต้องออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรไปนิเทศนักศึกษา  ซึ่งสามารถติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า  สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  
มีความรับผิดชอบเพียงใด  และน าข้อมูลทั้งหมดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในภาพรวมและในรายวิชา  รวมถึงการประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
 จากการที่นักศึกษาออกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการนั้น  นอกจาก
อาจารย์จะได้รับข้อมูลจากนักศึกษาแล้ว  ยังได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการด้วยว่า  การปฏิบัติงานของ
นักศึกษามีปัญหา  อุปสรรค  หรือไม่  เพียงใด  และทางสถานประกอบการต้องการให้ทางหลักสูตรปรับปรุง  
พัฒนานักศึกษาในด้านใดบ้าง  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะน ามาใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ด าเนินการผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร  หรือการเยี่ยมชม  แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาเปรียบเทียบและพัฒนาต่อไป 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 6  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  และควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน    
โดยมีเกณฑ์การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ  ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ที่  1 – 5)  มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  และ 
 2) มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า  80%  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณา
จากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร     
ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน  2 ปี 
 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก  3 ปี  และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ  จะมีการรวบรวมข้อมูล  การด าเนินการวิจัย  เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  และวิจัยสถาบัน  เพ่ือท าให้ทราบถึงปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา  กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ  ได้ทันที  
ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น  จะกระท าทุก  5  ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก. 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 9 หน่วยกิต 

 

    รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
    0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชด าริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชด าริต่างๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในจังหวัดจันทบุรีที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  Students study King Rama IX, otherwise known as H. M.  Bhumibol 
Adulyadej's, work.   His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, 
achieving and developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating 
learning through experience, etc.   Also, they study Royal Projects which helped solve 
people's problems, Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.  
Students will be able to demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi 
Province. 

 
 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การน าหลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต  
การประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good 
morals amid rapid changes in modern society times. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต   3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
  ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  

การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการจัดการจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest 
differences, condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method 
of corruption prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for 
against corruption and management on Good Governance. 
 
 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการท าสมาธิไปใช้  
ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึก
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ 
  Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, 
the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and 
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation 
practicing according to various steps 
 
 0163005 ชีวิตและความตาย  3(2-2-5) 
  Life and Death 
   ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที่ดี  ประเพณี  เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบ  

ความสูญเสีย 

  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in 
Thailand and foreign  countries including the death of each religions and ethnicities. By 
focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 
concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the 
Three Characteris, Karma and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How to treat life and death, 
such as the principle of non- negligence in life , the principles of preparing to die 
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consciously.The concept of historical  life in the previous life, nearly life to death, the life 
after death. Preparing to die, good death patterns, traditions about death and methods of 
comforting and encouraging people to suffer losses. 
 
2. กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  จ านวน 6 หน่วยกิต    
  
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการ
ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์
ต่างๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai 
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, 
reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be 
able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 
development in various situations  
 
 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่  21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งค าศัพท์และการออกเสีย ง ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 English usage for communication in the 2 1 st century, English four skills 
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English 
vocabulary and pronunciation in the accurate and appropriate way. 
 
 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Chinese for communication usage in the 2 1 st century; Chinese phonetic 
system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: 
listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life. 
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 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ  

ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer 
phonology, structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and 
writing for everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of 
Cambodian; positive attitudes to Cambodian as a neighbor. 
  
 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ  

การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 
economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of 
ASEAN  policies on evolution of Thai society and economics. 
 
 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the digital age 

  แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท างาน
และชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of 
changes in the digital world, digital law and ethics. 
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 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การท าโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ออกแบบสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ  

การน าเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling 
techniques, introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop 
media design skills, using strategies to present and consistent with the presentation 
characteristics of each type of work. 
. 
3.  กลุ่มวิชาความอดทน  จ านวน 6 หน่วยกิต    
 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเก่ียวกับงานจิตอาสา 

เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King 
Rama X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and 
organizations. The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or 
volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and environmental 
development. 
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 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชา
สังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; principles 
of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the Kingdom of 
Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement of Thailand's 
civil society; the analyses of political problems including the future trends of politics of Thailand. 

 
 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด  ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิต
ของแต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมี
ส่วนร่วม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding 
of each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 
freedom and participation as a citizen in a political role. 

 
 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. 
To study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic 
data from the community surveyed by using simple techniques and instruments for 
community learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the 
community. 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 71 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 

การปลูกฝังจิตส านึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดท าโครงการ
รณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to 
raise awareness or bring about change in society 

 
 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบ ารุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 
device of smart system, design of easy smart system for daily life 

 
 0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชด าริ  
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยว        
เชิงเกษตร 
 Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and principle of 
Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, sufficiency 
economy, agricultural business, agricultural tourism 
 
4. กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  จ านวน 9 หน่วยกิต 
 
 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0463001 ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณะการท างานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด     
การผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  
  Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 
thinking, integrated thinking for innovation development. 
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 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ  

ความรัก และการออกแบบชีวิต 
  Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation, 
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for 
relationships, happiness with love and life design. 
 
 0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้งในทีมงาน และ 

การแก้ปัญหา 
Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics 

of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management 
and problem solving. 

 
 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการจัดการจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความส าเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
opportunities, success and  failure factors.  

Digital business system, online marketing and public advertising, security 
system, law and ethics of entrepreneurs. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 0463005 การเงินและความม่ันคง 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การจัดการจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดท า
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ ยและผลตอบแทน 

ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 
 Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial 
management, household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, 
interest and income tax, financial investment and risk. 
 
 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อและ
การดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry. 

  
 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และความ
แตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in 
aging society of Thailand. 

 

 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่างๆ เพ่ือคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to 
situations, or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 
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 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พื้นฐานและความส าคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ า พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพ่ือให้
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, 
plants and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, 
application of agricultural products for living a happy life. 
 
 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
    Thinking and Decision Making 
          การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ล าดับและอนุกรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา  

ในชีวิตประจ าวัน 

  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and 
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve 
problems in daily life 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 89 หน่วยกิต 
 

2.1  วิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3021903     กฎหมายธุรกิจ                                             3(3-0-6) 
                                                   Business Laws 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา 
อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน จ้างท าของ ยืม ฝากทรัพย์  ค้ าประกัน  
จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย  ตั๋วเงิน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

The civil and commercial code related to person, juristic acts, contracts, 
debts, and principles of specific contracts including purchase, sale, lease, hiring-purchasing, 
exchange, hiring, loan, deposit, suretyship, mortgage, pledges, agent, brokers, insurance, bills, 
trademarks, copyrights and patents. 

 
 3022307                       การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน                          3(3-0-6) 

Production  and  Operations  Management 
ลักษณะและความส าคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึงระบบ

การผลิต การจัดองค์การเพ่ือการผลิต การจัดการโครงการ การพยากรณ์การผลิต การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน 
การจัดตารางการท างาน  การวางแผนเกี่ยวกับก าลังการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการสินค้าคงคลัง การบ ารุงรักษา และการจัดการเครือข่ายลอจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การขนส่ง การเก็บรักษา และการกระจายสินค้า เป็นต้น 

The  nature and  importance of production management. Factors and criteria 
of production decision making,the production systems, organization management of 
production, project management, production forecasting, site selection, production 
scheduling, capacity planning, quality control, supply chain management, inventory 
management, maintenance and effective management of logistics network. 

  
 3031103           หลักการบัญช ี                                               3(2-2-5) 

Principles of Accounting 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักบัญชีคู่  
การบันทึกรายการในสมุดขั้นต้นและบัญชีแยกประเภท  การจัดท างบทดลองและกระดาษท าการ การปรับปรุง
และปิดบัญชี การจัดท างบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และกิจการซื้อขายสินค้า 

General knowledge about accounting, conceptual framework for financial 
reporting, accounting double entry book initially and ledgers preparation of trial balance and 
working papers accounting improving and closing preparation of financial statements 
accounting for assets, liabilities, equity and trade. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3034301           การบัญชีเพื่อการจัดการ                                    3(3-0-6) 

Managerial Accounting 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3031103 หลักการบัญชีหรือ  
3031101 การบัญชี 1 และ 3031102 การบัญชี 2 
 การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการ

ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร  การจัดท างบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสด 

Prerequisites : 3031103  Accounting Principles  or 
3031101 Accounting 1 and 3031102 Accounting 2  
Emphasizes the analysis and evaluation of accounting information as part of 

the managerial processes of planning, decision-making, and control. The objective is to 
provide a basic overview of financial accounting, including basic accounting concepts and 
principles, as well as the structure of the income statement, balance sheet, and statement 
of cash flows. Analysis of the relationship between the cost-volume-profit budgeting. 
Statement of changes in financial and cash flows. 

 
 3041101                                     การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 

Business Finance 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3031103 หลักการบัญช ี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในองคกร เปาหมายและความส าคัญ

ของการเงินธุรกิจงบการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนการเงิน การจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ 
การจัดหาเงินทุน การลงทุน การหามูลคาเงินตามเวลานโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปนผล 

Prerequisites : 3031103 Accounting Principles 
The primary objective is to provide the framework, concepts, and tools for 

analyzing financial decisions based on fundamental principles of modern financial theory. 
The approach is rigorous and analytical. Topics covered include discounted cash flow 
techniques; corporate capital budgeting andvaluation; investment decisions under 
uncertainty; capital asset pricing; options; and market efficiency. The course will also analyze 
corporate financial policy, including capital structure, cost of capital, dividend policy, and 
related issues. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
   3042101              ภาษีอากรธุรกิจ   3(3-0-6) 

Business Taxation 
นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑใ์นการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร

ทางด้านสรรพากร สรรพสามิตและศุลกากร ค านวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ  
การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่   ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภทปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 

The primary objective is to provide the tax environment and tax policy for 
businesses includes the legal procedures. Topics covered personal tax and taxation for 
business income. How to calculate tax and regulations apply in the preparation of personal 
and business tax returns. 

 

 3051101                หลักการตลาด   3(3-0-6) 
Principles  of Marketing 

 แนวความคิดและความหมายทางการตลาด  ความส าคัญของการตลาดในยุคปัจจุบัน 
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด  ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภคและองค์ก าร  
การแบ่งส่วนตลาด  การเลือกตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจด้าน
ส่วนประสมการตลาดอย่างเหมาะสม 

The concepts of marketing and the importance of marketing in the modern 
economy. Discusses the marketing environment, the role of marketing intelligence, market 
research, and marketing information systems, as well as consumer and organizational 
behavior. Also discusses the process of market segmentation, selecting a target market, and 
positioning products. Application of these principles and concepts to determine appropriate 
marketing mix decisions. 

 
 3061101   การจัดองค์การและทุนมนุษย์ 3(3-0-6) 

Organization and Human Capital Management 
  แนวคิดและหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ ลักษณะโครงสร้างองค์การ หน้าที่และ

กระบวนการจัดการ จริยธรรมในการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวคิดหลักการจัดการทุน
มนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ภาวะผู้น า การจูงใจ และการสร้างทีมงาน การ
สร้างทุนทางปัญญา  การจัดการการเปลี่ยนแปลงและบริหารความหลากหลายในองค์การ 

  The concepts of Organizational Management, The Nature of Organizational 
Structure, Duty and Process Management. Ethics Management and Social Responability. 
Although The concept of Human Capital Management. The Human Resource Mannagement 
with New Tools,  Leadership, Motivation and Teamwork. Creating Intellectual Capital, Change 
and Divertsity Management. 
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   3081002                                 หลักเศรษฐศาสตร์                                     3(3-0-6) 
         Principle of Economics 

ศึกษาเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด โครงสร้างและการก าหนดราคาของตลาด 
แข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และ
ปัญหาเศรษฐกิจ 

Study in demand, supply, equilibrium pricing, structure and pricing of 
perfectly competitive market, structure and pricing of imperfectly competitive market, 
national income, monetary and fiscal policies, international trade, economic problem. 

 
 3083002                         สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                              3(3-0-6) 

                   Statistic and Quantitative Analysis  
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจโดยอาศัยทฤษฎี เทคนิคางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ใน

การตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆ เช่น การตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเส้น การประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัว
แบบมาร์ครอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัวแบบการขนส่ง 

Analysis of the  decision making process using the theories, mathematical 
and statistical techniques such as decision theory. Linear programming, PERT and CPM, 
Markov model, game theory, Transportation problem 

 
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต 
 

      2.2.1  วิชาเอกบังคับ จ านวน 39 หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3061102 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
                                         Personality Development 

การพัฒนาบุคลิกภาพ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้น าทางธุรกิจการพูดติดต่องานธุรกิจ 
การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม 
การเจรจาต่อรองการเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ การใช้
หลักธรรมในทางศาสนาและจิต 

Personality Development, Something influence the situation as  business 
leaders, Business Negotiations, Attendance and presenting the opinions in the meeting, 
Business Decision, Motivation, Persuasion, Negotiations to socialize. Personality development 
of physical business, emotional and using principles religious and spiritual 

 
 
 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 80 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3062301           การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 

 Human Resource Management 
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบ

แ ล ะ ขั้ น ต อ น ใน ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ง า น  ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ลั ง ค น  
การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

Concept, background and principles in human resource management, 
functional frameworks and procedures of human resource management. Job analysis, 
manpower planning, recruitment, selection, training, development, assessment and factors 
related human resource management. 

 
  3062303                  การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 

  Recruitment and Selection Human Resource 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายและการก าหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการ

ก าลังคน  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานตามความสามารถของบุคคล  
กลยุทธ์ในการทดสอบและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างาน  หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างาน  การบรรจุพนักงาน  การปฐมนิเทศ  การสอนแนะงาน  และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการ
บรรจุพนักงาน 

Prerequisites  :  3062301 Human Resource Management 
Focusing on the policies and the current issues in recruitment and selection. 

Forecasting manpower needs, workforce planning, the recruitment and selection of 
candidates employed by their competencies into the right place. Using strategies to test and 
interview candidates for selecting. Using principle of behavior in terms of selection, 
placement, orientation, and coaching. Understanding the law that involves recruiting and 
selecting employee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 81 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3062304              นโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

Policy and Human Resouece Planning  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3062301  การจัดการทรพัยากรมนษุย์ 
การวางแผนและนโยบายขององค์การ การพยากรณ์ก าลังคนในระยะสั้นและระยะยาว     

การส ารวจและวิเคราะห์ก าลังที่มีอยู่และความสามารถของบุคคล การด าเนินงานติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบาย 

Prerequisites : 3062301 Human Resource Management 
Understanding the planning and policies of an organisation. The short and 

long terms predicting manpower. Also, examining and analysing current manpower and the 
competency of employees in organisation. Evaluation employee’s performance are required 
to meet the planning and policies. 

 
 3062305 การบริหารค่าตอบแทน                                  3(3-0-6) 

Remuneration Management 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3062301  การจัดการทรพัยากรมนษุย์ 

   แนวคิด หลักการ ทฤษฎี นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนการวิเคราะห์งาน การประเมิน
ค่างาน โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การส ารวจค่าจ้างและเงินเดือน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการ
ค่าตอบแทน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค่าตอบแทน การวิเคราะห์ค่าตอบแทน แนวทางการก าหนด
ค่าตอบแทนให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การ 

Prerequisites : 3062301 Human Resource Management 
Providing concepts, principles, theories and policies of compensation. Job analysis, job 
evaluation, structure of wages and salaries. Payroll survey, the impact of compensation 
management and laws related compensation management. Analysing compensation, 
defining compensation related organisational competitive strategy  
 
       3062306                                   จริยธรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 

   Business Ethics  
  แนวคิด ที่มาของจริยธรรม  เหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การ
ธุรกิจ  จริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics)  จริยธรรมของพนักงาน  (Employees’ Ethics)  และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการท าธุรกิจ Corporate Social Responsibility (CSR)การใช้กรณีตัวอย่าง 

Concepts and background of ethics, rational for business ethics, ethic creation 
in organisation, management ethics, employees’ ethics and Corporate Social Responsibility 
(CSR) related case study analysis. 

 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 82 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3062309                ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1                         3(2-2-5) 

                 English for Human Resource Management 1 
การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ที่ เกี่ยวกับทักษะการ

ติดต่อสื่อสาร การสนทนาทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการอ่านเพ่ือสามารถเข้าใจสิ่งตีพิมพ์
ต่างๆ การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส์ตามหัวข้อต่างๆ โดยอาศัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

Practice basic English skill in the field of Human resource management, 
involving communication skills such as business discussion via telephone conversation, 
reading skills in order to understand the publications, and writing skills such as interactive 
writing on electronic letters on various topics related to human resource management. 

 
     3062310                        กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์                            3(3-0-6) 
                     Labour Law and Employee Relation 

ความหมาย ลักษณะ หลักการ ปรัชญาแนวคิดและการใช้กฎหมายด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ความหมาย ลักษณะและการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงิน
ทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมายสากลที่ใช้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน หลักการและกลไกของแรงงาน
สัมพันธ์ องค์การลูกจ้าง องค์การนายจ้าง บทบาทหน่วยงานของรัฐที่มีต่อองค์การลูกจ้างและองค์การนายจ้าง 
กระบวนการเจรจาต่อรอง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานและการปิดงาน กิจกรรมส่งเสริม
แรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การจัดการแรงงานสัมพันธ์ สภาพการจ้างและข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

The nature , principles philosophical , concept and The legal aspects of 
human resource management , the nature and enforcement worker protection , labor 
relations, compensation law , social security law, legal law, law on labor court. Law related 
to human resource management and International law in the ASEAN community. Principles 
and mechanism of labor relations corporate reorganization, employer organizations. The role 
of state authorities towards employees and employers, the negotiation process, Labor 
dispute, strikes and lock, promoting good labor relations between employers and 
employees, management labor relation 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 83 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
 3063303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                               3(3-0-6) 

Human Resource Development  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3062301  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม 
ความจ าเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม   บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็นอุปสรรค
ต่อการท างานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมอบรม 
เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม   ปัญหาในการพัฒนาและ
การฝึกอบรม 

Prerequisites : 3062301 Human Resource Management 
Understanding roles and responsibilities of personnel. Training and 

development related the needs, training and development planning. Group norms that 
impede the work and changing norms. Providing training objectives, training programs and 
techniques and the evaluation of employees’ training and  development and problems of 
training and development programs. 

 
 3063305 ระบบสารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5) 

   Human Resource Management Information System and Software 
   ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใน ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ก า ร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ จ า เป็ น ใน 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์
และเครื่องมือต่างๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล  ลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ในการวางแผน และ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

Data and information in human resource management, the significant data 
collection in human resource management. Collecting techniques in order to searching data 
as well as using computer and tools for automation database. Human resource information 
systems to support human resource planning and decision making effectiveness. 

 
 3063306                  การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6) 

 Human Resource Assessment 
 ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

แนวคิด ทฤษฎีและเครื่องมือในการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขการประเมินผล การจัดท าเครื่องมือการประยุกต์เพ่ือน าไปใช้ การน าผลจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานไปใช้ในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ 

Introducing meaning, objective and benefits of personal assessment. 
Concepts, theories and tools of employee performance appraisal. The problems and 
solutions of personal assessment,performance evaluation tools, and employee performance 
appraisal result to implementations in terms of human resource management and 
organisational development. 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 84 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3063307     การวิจัยและสัมมนาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                 3(2-2-5) 

       Research and Seminar in Human Resource Management 
 บทบาทและความส าคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคและเครื่องมือในการ

วิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการวิจัยด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์

Introduce Role and importance of human resource management research. 
Technique and tools in human resource management research, implication of research 
results.  Practice onhuman resource management research. 

 
 3063311   ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2  3(2-2-5) 

 English for Human Resource Management 2 
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้

ค าศัพท์เฉพาะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฝึกทักษะการอ่านบทความเกี่ยวกับนโยบาย บริษัทเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรมนุษย์ และการเขียนลักษณะงานและคุณสมบัติของต าแหน่งงานที่ต้องการ น าเสนอแผนการ
ฝึกอบรมพนักงาน ส ารวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Developing the ability to use English in human resource management. 
Using the terminology of human resources management; practice reading company policy 
on human resource management and writing job descriptions and qualification criteria for 
vacancies. Present training programs, surveying and evaluating work performance. 

 
2.2.2  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3062302        ภาวะผู้น าและการจัดการคนเก่ง 3(3-0-6) 

Leadership and Talent Management 
   ผู้น าและภาวะผู้น า แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น า  คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของผู้น า การปรับตัว
ข อ ง ผู้ น า ให้ เห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์   จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นั ก บ ริ ห า ร  บ ท บ า ท ข อ งผู้ น า ใน  

การท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีการเป็นผู้น าในการท างานเป็นทีม 
การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งภายในทีมและระหว่างทีม การแก้ไขปัญหา  
การตัดสินใจและจูงใจในการท างานเป็นทีม 
  Leader and leadership, leadership theories, characteristic and role of 
leaders,adjustment of leaders in appropriate situation. Ethics for leaders.role of Leaders in 
management of team work. Effective team building. Psychology and techniques of 

leadership and teamwork. Conflict management in the group and between groups. Problem 
solving, decision making and motivation in management of team work. 
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 3062307             การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 

Managing Innovation and Entrepreneurship 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในการสร้างธุรกิจใหม่ ทักษะและ

เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการประกอบการสมัยใหม่  การแสวงหาโอกาสในการประกอบกิจกรรมใหม่  
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน และการวางแผนพัฒนาเพื่อประกอบธุรกิจใหม่โดยใช้แผนธุรกิจ 

Characteristicsofsuccessfulentrepreneursto createnew businesses.Skillsand 
tools necessaryformodernenterprises.Seekingnewopportunities forbusiness.Analysis 
ofBarrierstohappen. AndplanningforthenewmissionbyGordonBaubusiness plan. 

 
 3062309                          การวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน 3(3-0-6) 
                                        Job Analysis and Job Evaluation  
    โครงสร้างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการท างาน วิเคราะห์งาน  การแบ่งแยก
ประเภทของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานต่างๆในองค์การ การปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับ
บรรยากาศการท างานและทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ 

The structure of the work. The data collection about the work. Procedures 
and methods of job analysis. Classification of work. The relationship between the various 
works. The improvement suit with work atmosphere and human resources. 

 
 3063304    กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                3(3-0-6) 

Human Resource management Strategy 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3062301  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การเชื่อมโยงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รูปแบบของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยท์ี่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การทั้งด้านคุณภาพ การจัดการผลผลิต และการท างานเป็นทีม 

Prerequisites : 3062301Human Resource Management 
A study of strategic management, targeting business, process management 

and human resource development, Linking strategy and business policies with strategy and 
policy of human resource management. The business environment has an impact on the 
strategic management of human resources. The form of human resource management that 
affect the success of the organization in terms of quality, yield management and teamwork. 
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 3063308          การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน                             3(3-0-6) 

Efficiency Development 
ความหมาย  ขอบเขต  และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง  บุคลิกภาพและการส ารวจ

บุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน  ความต้องการของมนุษย์  ค่านิยม  การส ารวจและ
แลกเปลี่ยนค่านิยม  ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างาน  วัฒนธรรมในการท างาน  การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิต
และการท างาน  การส ารวจความรู้สึก  ปัญหา  อุปสรรค  และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน  การสร้าง
ความเชื่อมั่นในตัวเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

Scopeandideologyin their own development. Personality and Personality 
Survey To customize the personality of themselves and others. The human need to explore 
values and exchange values. Values associated with Work Culture The purpose of life and 
work. The survey feel the problems and how to overcome obstacles to work. To build 
confidence in themselves. Efficiency and effectiveness in the workplace. 

 
 3063309               การบริหารก าลังคนในยุคดิจิตัล  3(3-0-6) 

      Workforce Management in Digital Era 
การศึกษาแผนธุรกิจองค์กร เพ่ือการสรรหาบุคลากร พัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน 

และรักษาบุคลากรในยุคดิจิทัล อาทิ  การสร้างพลังจูงใจผู้อื่น การสร้างสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน 
การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทักษะการท างานของบุคลากร
ให้สามารถปรับตัว ไวต่อวัฒนธรรม พร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลง และการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล 
  Study to business enterprise plan for recruitment, personnel development, 
job evaluation and retain personnel in the digital age, such as creating motivation for others 
provide welfare and good working environment. Creating happiness and good quality of life 
for personnel. Including the development of work skills of personnel to be able to adapt. 
Cultural sensitive ready to keep up with the changes and creating an image in the form of 
human resource management for digital human resource management  
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 3063310                   จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 
                          Psychology for Business 

 การใช้จิตวิทยาในการจัดการธุรกิจ ความสามารถในการจัดการ บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีใน
การเข้าใจผู้อ่ืน การให้ค าปรึกษาและชี้แนะ การจูงใจผู้ร่วมงาน จิตวิทยาในการจัดการงานในการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจ การปรับตัวทางสังคมและการตัดสินใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าท างาน  และจิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

Use of Psychology in business administration, The ability to manage , Business 
personality, Strategies to understand others, counseling  and guidance , Persuading 
colleagues, Psychology of management in a competitive business, The social adjustment 
and the decision to work with others, Psychology of the selection process of candidates of 
run and Psychological relationships between colleagues. 
 
 3063312  การจัดการทรัพยากรมนุษย์บนความหลากหลาย  3(3-0-6) 

 Human Resuorce Management  in Diversity 
   ความหมาย แนวคิด การวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรมเพ่ือศึกษาการจัดการความแตกต่าง ความ
หลากหลายในองค์กร ด้านเพศ ช่วงวัย สังคมและวัฒนธรรม ในการที่จะเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรั บการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างสังคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ที่จะอยู่บนความหลากหลายในสังคม       การ
พัฒนาทักษะการฟัง การจัดการความขัดแย้ง และการอบรมพัฒนา 

   Meaning, Concepts, Socialization and Culture analysis for study management of 
discrimination and diversity in organizations of gender, age hirerarchy, society and culture. In 
order to prepare to support the change Including creating a knowledge society and learning to 
live on diversity in society Developing listening skills conflict management and development training. 
 
 3063314        การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ                        3(3-0-6) 

    International Human Resource Management 
แนวคิด หลักการ และขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมแนวคิดและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์แต่ละชนชาติรวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนการเตรียมการ
ทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่ละชน
ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Concepts, principles and process of international human resource 
management,Underthecultural differences. Concept and work culture of the performance of 
each humanrace. Including environmental factors that influence human resource management in 
international organizations. As well asthe preparation of human resources to be able to 
adapt to different environments. Human resources management to the people effectively. 

 
  



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 88 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3064303        นวัตกรรมเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 

   Innovation for Human Resource Management 
การศึกษานวัตกรรม และเครื่องมือสมัยใหม เพ่ือชวยใหกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย

ในองคการด าเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย เทคนิค หรือ เครื่องมือทางการ
จัดการทรัพยากรมนุษย องคการแหงการเรียนรู Leaning Organization) กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) การจัดการความสามารถ (Competency) รวมทั้งเทคนิคหรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเปนตอ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

The study of innovations and modern tools to support the human resource 
management process in the organization conducting activities more efficiently. That includes 
techniques or tools in human resource management. These consist of Leaning Organization, 
Design Thinking, Competency Management, and other techniques or tools necessary for the 
human resource management process 

  
 3064304                     การประสานความร่วมมือในองค์การ                             3(3-0-6) 

Collaboration in Organization 
ศึกษาความหมาย ประโยชน์ หลักการท างานร่วมกัน ทักษะการฟังเพ่ือสร้างความร่วมมือ 

การพิจารณา ทบทวนตนเองเพ่ือเข้าใจความต้องการของผู้อื่น วงจรการสร้างทีมงาน การสร้างฉันทามติร่วมกัน 
การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความรับผิดชอบ วิธีการจัดการอุปสรรค กระบวนการประชุมและสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือประเมินสถานการณ์และจัดการปัญหา รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรอง 

Study the meaning, benefits, and principles of collaboration in organization, 
understanding truthfulness in collaboration, listening skills requirement in collaboration, self-
awareness and awareness of others in collaboration, The lifecycle of collaborative teams, 
building consensus, resolving conflicts, manage accountability, overcome barriers, running 
effective meetings and communicating progress, using tools for viewing problems and 
evaluating solutions including problem solving and negotiating. 
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 3064305            การจัดการคุณภาพ                                           3(3-0-6) 
                              Quality Management 

ความหมาย ความส าคัญ/ประโยชน์ ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการจัดการ รูปแบบของการควบคุมคุณ ภาพ   การประกันคุณ ภาพ  
การจัดการคุณภาพ  และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ   แนวความคิด  หลักการ  ทฤษฎีและการปฏิบัติของ
ต่างประเทศ และประเทศไทย  ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม การวิเคราะห์
ผลกระทบ และความจ าเป็นในการน าระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการ 

The importance of the history and development of quality management in 
the manufacturing industry and the administration. A form of quality control Quality 
Assurance Quality Management It's Lahore organization and quality management. Concepts, 
principles, theories and practices of different countries and Thailand. Knowledge and 
understanding of quality management overall. Impact analysis And the necessity of 
implementing a quality management system used to manage. 
 
 3064306            การบริหารงานฝึกอบรมและการประชุมและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่      3(3-0-6) 

  Training and Development Modern Management 
   การส ารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม เทคนิค
วิธีการในการฝึกอบรมและการประชุม เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นในการฝึกอบรมการเป็นผู้ประสานงานใน
การฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรม  การค านวณค่าใช้จ่ายการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

Demand and procedures training survey. Type of training, techniques in 
training and conference, necessary appliance for training. Being the coordinator of training, 
program method, calculating costs of project assessment. 

 
 3064307          การพัฒนาองค์การ                                       3(3-0-6) 

Organization Development 
  แนวความคิดและหลักการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วน
บุคคลของสมาชิกภายในองค์การกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  การสร้างทีมงานการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
เพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 

Concept sand principles of behavioral science. The combination of the growth 
of the individual lmembers of the organization with the objectives of the organization. Team 
building. Changes to the effectiveness and efficiency of theorganization. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3064308                       การบริหารความขัดแย้งแย้งและความเสี่ยง                       3(3-0-6) 

  Conflict and Risk Management  
  ความเสี่ยงในองค์การและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง  สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
และภายนอกองค์การที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงและข้อขัดแย้ง  กลไกของพฤติกรรมทั้งในองค์การที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการการวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไขความเสี่ยงและข้อขัดแย้งโดยใช้กรณีศึกษา 

The risks in organization and process of conflict management. Internal and 
external environmenthave an effect on risk and conflict. Behavior in organization, problems 
analysis,solve the risks and conflicts with case study.  

 
2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3064001           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย ์   2(90) 

Preparation for professional Experience  
in Human Resource Management 

   ความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพลักษณะและ
โอกาสในการประกอบอาชีพ  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

Knowledges, skills, attitudes and characteristic of professions. Features and 
career opportunities. The activities are preparing before field experience. 

 
 3064002          การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(350) 
     Field Experience in Human Resource Management 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในสถานประกอบการภาคเอกชนที่
เปรียบเสมือนสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์และบุคลากรขององค์การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ และการจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพลักษณะใดดังกล่าวข้างต้นได้ ต้องได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร 

Field Experience in human resource management with selected companies 
being assigned by the programe committee the same as co-operative education. Practice in 
professional field-experience under the supervision of an advisor and mentors in the 
workplace. 
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 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      หน่วยกิต 
 3064998          การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(0-4-2) 

  Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management 
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน

การสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

The  pre-cooperative education course of Human Resource Management studies 
in principles, concepts, processes of cooperative education and concerning procedure 
regulations, techniques in job applications including a basic knowledge for operation in the 
workplace to develop oneself in accordance with a professional standard in Human 
Resource Management that have a cooperative education training process at least 30 hours. 

 
 3064999                สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์   6(640) 
             Co-operative Education in Human Resource Management 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่ วคราว เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16  สัปดาห์ และท าโครงงานที่ร่วมจัดท าขึ้นกับสถานประกอบการ โดยน าเสนอในรูปแบบเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์ และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ        
และประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับสถานประกอบการ 

The cooperative education course of Human Resource Management operates 
in workplace systematically in a part which concerns of Human Resource Management by 
students exactly work at workplace as a temporary officer at least 16 weeks and do a 
project that cooperates with the workplace by presenting in a complete report form and 
creative media that under the supervision of a mentor from the workplace and evaluate by 

supervisors, project advisors, and workplace. 
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ภาคผนวก ข. 

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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1. นางสาวนภดล แสงแข 

Ms.  Nopaol  Sangkae 

  1.1  ต าแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(บริหารธุรกิจ) 
      1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Human 

Resource Management) 
Kingston University , United 
Kingdom 

2557 

ปริญญาโท Master of Science with 
Commendation  (Research 
Management) 

Kingston University , United 
Kingdom 

2555 

ปริญญาโท Master of Business Admistration 
( Finance) 

National University , United 
States of America 

2540 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย 

2536 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  ต ารา หนังสือ  
- 

1.3.2  บทความวิชาการ 
- สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, นภดล แสงแข, ฤดีวรรณ ยิ่งยง และภานิตา โพธิ์แก้ว. 

(2560). การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. 5(2) เดือนกรกฎาคม 
- ธันวาคม พ.ศ. 2560, 17-28. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

- นภดล แสงแข, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, นิศารัตน์ แสงแข, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต และ 
รมิดา กาญจนะวงศ์. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 9(1) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, 122-136. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 

1.4  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 20 ปี 
 

1.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
       3021101 องค์การและการจัดการ    3 หน่วยกิต 

  3022306 พฤติกรรมองค์การ    3 หน่วยกิต 
  3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 หน่วยกิต 
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  3062303 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต 
  3063304 จริยธรรมทางธุรกิจ    3 หน่วยกิต 

   3063305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
  3063306 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3 หน่วยกิต 

  3063309 กฎหมายแรงงานเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 

  3063304 การพัฒนาองค์การ    3 หน่วยกิต
  3064310 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  3 หน่วยกิต 

3064312 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   3 หน่วยกิต 

3064313 การจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยง  3 หน่วยกิต 
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2. นางรมิดา กาญจนะวงศ์ 
Mrs. Ramida Karnchanawong 

  2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Human 

Resource Development) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2561 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย 2550 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี, ไทย 2542 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1 ต ารา หนังสือ  
    -  

2.3.2  บทความทางวิชาการ 

- นภดล แสงแข, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, นิศารัตน์ แสงแข, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต และ 
รมิดา กาญจนะวงศ์. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 9(1) เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2563, 122-136. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 
2.4  ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 10 ปี 

 
2.5  ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
 0021304 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 

3021101 องค์การและการจัดการ    3 หน่วยกิต 
 3021304 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ  3 หน่วยกิต 

   3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   3 หน่วยกิต 
 3063301 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย ์ 3 หน่วยกิต 
 3063304 การพัฒนาองค์การ    3 หน่วยกิต 
 3064310 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม  3 หน่วยกิต 
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3. นางสาววิภาวรรณ กลิ่นหอม 
Ms.  Vipawan Klinhom 

 3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชือ่สถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Human 

Resource Development)     
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2555 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 (การจัดการองค์การ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ไทย        2541 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย 2536 

 

3.3  ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1   ต ารา หนังสือ  
   - 
3.3.2 บทความทางวิชาการ 

      - กัลยา กังสนันท์, วิภาวรรณ กลิ่นหอม, (2560), คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขตพ้ืนที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช. WMS Journal of management. 6(2) เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560, 72-84. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

 

3.4 ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา 20 ปี 
 

3.5 ภาระงานสอน 
  ระดับปริญญาตรี 
   3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 หน่วยกิต 
   3062303 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต 
   3063304 จริยธรรมทางธุรกิจ    3 หน่วยกิต 
   3063307 การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  3 หน่วยกิต 

   3063309     กฎหมายแรงงานเพ่ือการจัดการทรัพยาการมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
   3064301 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3 หน่วยกิต 
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4.  นางสาวภานิตา โพธิ์แก้ว 
Ms.  Panita  Phokaew 

4.1  ต าแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (บรหิารธุรกิจ) 
  4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2552 

ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต          
(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2550 

 

4.3  ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1  ต ารา หนังสือ  

  - ภานิตา โพธิ์แก้ว. (2560). การจัดการทรัพยากรมนุษย์: คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร าไพพรรณี จันทบุรี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. พิมพ์ครั้งที่ 1. จันทบุรี. 239 หน้า.  
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. 
(ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว) 

 4.3.2  บทความทางวิชาการ 

- สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, นภดล แสงแข, ฤดีวรรณ ยิ่งยง และภานิตา โพธิ์แก้ว. 
(2560). การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี 
เพ่ือรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน . วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม . 5(2) เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560, 17-28. (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation 
Index (TCI) กลุ่มท่ี 1) 

4.4  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี 
 

4.5  ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 

  0021304 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 

  3024313 องค์การและการจัดการ    3 หน่วยกิต 

  3022306 พฤติกรรมองค์การ    3 หน่วยกิต 
  3062301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   3 หน่วยกิต 
  3062303 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      3 หน่วยกิต 
  3063304 จริยธรรมทางธุรกิจ    3 หน่วยกิต 

  3063306 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3 หน่วยกิต 
  3064312 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   3 หน่วยกิต 
        3064313 การจัดการความขัดแย้งและความเสี่ยง  3 หน่วยกิต 
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5.  นางสาวกัลยรัตน์ เจียมโฆสิต 
Ms. Kanyarut  Jeamkosith 

 5.1  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (การบัญชี) 
 5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต   

(การจัดการธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , 
ไทย 

2555 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย 2544 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต       
(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ไทย 2541 

 

  5.3  ผลงานทางวิชาการ 
 5.3.1  ต ารา หนังสือ  

 -  
 5.3.2  บทความทางวิชาการ 

 - นภดล แสงแข, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, นิศารัตน์ แสงแข, กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต และร
มิดา กาญจนะวงศ์. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุ รี. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 9(1), เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563, 122-136. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 

 
5.4  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 15 ปี 

 
5.5  ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
 0002312     การบัญชีในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 
 3031101     การบัญชี 1      3 หน่วยกิต 
 3031103     หลักการบัญชี     3 หน่วยกิต 

 3033201     การบัญชีชั้นสูง 1     3 หน่วยกิต 
 3033104     การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ    3 หน่วยกิต 

        3033202  การบัญชีชั้นสูง 2     3 หน่วยกิต 

 3034102     การบัญชีชั้นสูง 2     3 หน่วยกิต 
 3034104     การวิจัยทางธุรกิจกับงานบัญชี   3 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค. 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง.  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ  
   การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ.  
   2560 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไป 
   ศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ หรือหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ หรือสถานประกอบการต่างประเทศ พ.ศ. 2561 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
   2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
   พ.ศ. 2560 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2561 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. 2562 
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ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 119 

 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 120 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 121 
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รายช่ือหนังสือ ต ารา และเอกสารภาษาไทย 
ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

1 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงงาน 15 
2 50 โรคซื่อ (บื้อ) ของหัวหน้างาน / ชนรดา อินเที่ยง 7 

3 50 โรคซื่อ (บื้อ) ของหัวหน้างาน / ชนรดา อินเที่ยง 0 

4 57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงงาน 3 

5 57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงงาน 15 

6 57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงงาน 10 

7 58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการส าหรับผู้บริหารโรงงาน 15 

8 Developers in thailand 1992 / วีระพล รักธรรม 1 

9 KM ภาคปฏิบัติ : ประสบการณ์ของคน ชุมชน องค์กรในการพัฒนาความรู้ท้องถิ่น / 
สหัทยา วิเศษ 

1 

10 Knowledge management การจัดการความรู้ยุคสารสนเทศ = Knowledge 
management strategies / สุนันท์ บุญยธาดา 

28 

11 Management cook book / สุกานดา แสงเดือน 1 

12 Smart People Smart Work / สุกัญญา ติรวุฒิพร 11 

13 The boss and manager's handbook : คู่มือของ...บอสและผู้จัดการ / ทีมงาน
บอสตัน เบรน กรุ๊ป 

1 

14 World Wide Work Worldclass step : เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานใน 1 เดือน / 
ณัฐยา รัตนกาญจน์ 

3 

15 กลยุทธ์การจัดการ วางแผน ควบคุม การประชุม / สมพงษ์ บุญธรรมจินดา 1 

16 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจอัจฉริยะระดับสากล = The Most Intelligent Business 
Strategies 

1 

17 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการโครงการ / สีดา สอนศรี 6 

18 กับดักผู้น า = Leadership and Self-Deception : Getting out of the box / 
สถาบันอาร์บิงเกอร์ ; วีระ สถิตย์ถาวร 

6 

19 การก ากับดูแลกิจการที่ดี : Corporate Governance / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร 1 

20 การจัดการความรู้ เพื่อความต่อเนื่องในการจัดการงาน / สุรพงษ์ มาลี 1 

21 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ 
ทรรศนะ บุญขวัญ 

3 

22 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / อ านวย แสง
สว่าง 

1 

23 การจัดการงานบุคคลในแนวทางใหม่ / ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา 7 

24 การจัดการงานบุคคลในแนวทางใหม่ / ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา 7 

25 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤต / สถาบันพัฒนาการจัดการธรรมนิติ 1 

26 การจัดการทีมงาน / นันทพล 21 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

27 การจัดการแบบมาสโลว / อานันท์ ชินบุตร 1 

28 การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ = Acton learning / ส านักงาน ก.พ. 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

7 

29 การวางแผน/ออกแบบด้านกายภาพและการประเมินผล / โกมล ปานชี 1 

30 การวางแผนก าลังคนระดับมหภาคโดยใช้ Simulation Model / ส านักงาน ก.พ. 1 

31 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ / ธนภร เอกเผ่าพันธุ์ 15 

32 การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ = Creating a Strategy to Manage 
Knowledge / Morten T. Hansen 

1 

33 กิจกรรมข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจุดบกพร่องและยกระดับ คุณภาพของงาน / 
ลัดดาวัลย์ มิ่งกมลรัตน์ 

1 

34 ข้อคิดดีๆ มีไว้แบ่งปัน 2 CEO โต้ด้วยความคิด : (Good Thought, Great Boss) / 
นวพันธ์ ปิยะวรรณกร 

3 

35 คนท างาน / วรนุช เพิ่มปิยพฤฒิ และ นฤมล วรรณา 15 

36 คิดแบบผู้น า / โจเอล เคิร์ตซ์แมน 36 

37 คู่มือการฝึกอบรมด้วยเทคนิค OJT เล่ม 1 / ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 1 

38 คู่มือการฝึกอบรมด้วยเทคนิค OJT เล่ม 2 / ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 3 

39 คู่มือการฝึกอบรมด้วยเทคนิค OJT เล่ม 2 / ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ 1 

40 คู่มือผู้น า ผู้บริหาร และผู้จัดการ / นันทิพัฒน์ ธัญพิสิษฐ์ 1 

41 เคล็ดลับการพูดจาในที่ท างาน / ศันสนีย์ กันติรัตนาวงศ์ 1 

42 ฉลาดรู้อย่างผู้น า / บูรชัย ศิริมหาสาคร 1 

43 ฐานระบบคิดการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการด าเนินงานวัฒนธรรมยุคปฏิรูประบบ
ราชการ / ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

1 

44 เดอะเบส บริหารคนอย่างเหนือชั้น / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 1 

45 ต าราพิชัยสงครามจีน ซือหม่าฝ่าบุ๋นน าบู้ / อธิคม สวัสดิญาณ 3 

46 ต าราพิชัยสงครามจีน หลี่จิ้งวิพากษ์ซุนวู / อธิคม สวัสดิญาณ 3 

47 ถอดรหัส 6 พันล้าน / ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล 1 

48 เทคนิคการแก้ปัญหา = Problem Solving Techniques / ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์
เน็ท 

1 

49 ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 3 

50 นโยบายองค์กร : ที่มาและวิธีน าสู่การปฏิบัติ / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ และภาวนา สายชู 1 

51 บริหารจัดการอย่างไรในระบบ CEO / ธรรมนูญ โรจนแพทย์ 6 

52 ผู้จัดการยุคใหม่ / คีรินทร์ ยมรัตน์ 3 

53 เพ่ือนรวย สอนเพ่ือน / พึงเนตร อติแพทย์ 3 

54 รวมนักคิด T Q M / วิฑูรย์ สมิะโชคดี 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

55 มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ / พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ และดิษนีย์ นาค
เจริญ 

1 

56 รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง นิธิยานุวัฒน์ 6 

57 รวมบทความทางการประเมินโครงการ / สมหวัง นิธิยานุวัฒน์ 3 

58 รายงานการสัมมนาการจัดการเชิงธุรกิจส าหรับนักบริหารระดับกลาง / การไฟฟ้านคร
หลวง 

1 

59 รีเอ็นจิเนียริ่ง "ยกเครื่ององค์กร"/ อนันต์ สายศิริ 3 

60 ศาสตร์ห้าห่วงส าหรับนักธุรกิจ / ศักดิ์ บวร 6 

61 ศิลปของการเป็นหัวหน้าคน / ฉลอง กัลยาณมิตร 1 

62 หลักคิดสู่ความเป็นผู้น า / รัถยา สารธรรม 1 

63 เอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน 1 

64 เป็น ผู้น า ที่ดีให้ได้ ค าว่า เจ้านาย จะตามมาเอง = Not Bosses But Leaders / 
John Adair 

1 

65 Q&A 70 ค าถาม-ค าตอบ เมื่อมีปัญหา ISO 9000 / Mutsuyuki Hagiwara 1 

66 คิดอย่างผู้น า = The power Principles / Oren Harari 1 

67 SuperMotivation = การจูงใจที่เป็นเลิศ / Dean R. Spitzer ; เขียน ยุทธนา ไชยจู
กุล 

3 

68 การวางแผนและควบคุมก าไร / กมลทิพย์ ค าใจ 1 

69 แนวปฏิบัติการจัดการงานบุคคล / กองการเจ้าหน้าที่ กรมอาชีวศึกษา 3 

70 ผู้ตื่นตัวเท่านั้นที่อยู่รอด = Only the Paranoid Survive / แอนดรูว์ เอส กรอฟ 1 

71 แกะรอยนวัตกรรมไทย / ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 

72 พลังการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพองค์การ Visual control / กฤชชัย อนรรฆมณี 3 

73 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กฤตชน วงศ์รัตน์ 1 

74 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม2/ กฤษฎา เสกตระกูล, ยุทธ    
วรฉัตรธาร และ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

1 

75 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม2/ กฤษฎา เสกตระกูล, ยุทธ    
วรฉัตรธาร และ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

28 

76 การเขียนส าหรับผู้บริหารงานบุคคล / กฤษณเนตร พันธุมโพธิ 1 

77 การสร้างเครือข่ายธุรกิจ / กวี ศรีเวศร และณัฐพงศ์ เกศมาริษ 3 

78 CEO โลกตะวันออก / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 1 

79 CEO โลกตะวันออก ฉบับเข้มข้น / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 1 

80 CEO โลกตะวันออก ฉบับรวยอย่างไรให้ยั่งยืน / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 1 

81 CEO โลกตะวันออก ฉบับลีลาบริหารสามมิติ / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 6 
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82 CEO สอนน้อง / ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 1 

83 ภาวะผู้น าส าหรับการพลิกฟ้ืนบริษัท / โรซาเบท มอส กันเตอร์ 1 

84 เก่ง Presentation อย่าง สตีฟ จ๊อบส์ = The presentaition secrets of steve 
jobs / กัลโล, คาร์มิน 

1 

85 การจัดการเชิงกลยุทธ์ / กานต์มณี ไวยครุฑ 3 

86 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยส าหรับซุปเปอร์ไวเซอร์ / , เจมส์ อี. การ์ดเนอร์ 1 

87 การวางแผนก าไร / กิ่งกนก พิทยานุคุณ 6 

88 การวางแผนก าไร / กิ่งกนก พิทยานุคุณ 6 

89 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / กิ่งพร ทองใบ 6 

90 คัมภีร์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 1 

91 คัมภีร์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 1 

92 คัมภีร์ระบบสารสนเทศ = Information systems / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 1 

93 แบรนด์ วอร์ริเออร์ : กลยุทธสร้างตราสินค้าเพ่ือความส าเร็จระดับโลก / โฟโอน่า กิว
มัวร์ 

6 

94 การวางแผนการพัฒนาทรัยพากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ / กีรติ ยศยิ่งยง 1 

95 เอนไซม์ความคิด / กุลเดช สินธวณรงค์ 1 

96 อัจฉริยะ CEO = CEO capital / เลสลี่ เกนเนส-รอสส์ 3 

97 ลาก่อนชีวิตลูกจ้าง / มาเรียน เกรยี 1 

98 ญี่ปุ่นขอต่อรองกันอย่างนี้ / จอหน์ แอล. เกรแฮม 3 

99 ต่อรองแบบญี่ปุ่น/ จอห์น แอล. เกรแฮม 1 

100 12 มหาเศรษฐีสอนบริหารกิจการแบบนี้จึงจะรวย / Jeff Grout and Curry, Lynne 1 

101 คิดและท าอย่างผู้น า / เกรียงไกร เจียมบุญศรี 6 

102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง 1 

103 นายเลือกกบ : เคล็ดลับมัดใจ 7 ประการ เพ่ือการสัมภาษณ์ให้ได้งาน / เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ 

1 

104 บริหารเวลาเพื่อความส าเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 10 

105 รู้เขารู้เราเท่ากันๆ / เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย 1 

106 213 วิธีสมัครงาน สัมภาษณ์งาน 360 องศา / เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย 1 

107 การจัดสัมมนา / เกษกานดา สุภาพจน์ 2 

108 การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร "Best of the 
Bests" / เกษม สุวรรณกุล 

1 

109 สมัครงานอย่างมืออาชีพ / เกียรติ สิมะกูร 3 

110 เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ 1 
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111 เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรธุรกิจ / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ 6 

112 รูปแบบการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม / เกียรติ
ศักดิ์ พันธ์ล าเจียก 

1 

113 เทคนิคการจัดการเพ่ิมผลงาน / แอนดรูว์ เอส. โกรฟ 1 

114 เทคนิคการจัดการเพ่ิมผลงาน / แอนดรูว์ เอส. โกรฟ 1 

115 ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ = Best of HBR on Leadership : Emotinally Intelligent 
Leadership / แดเนียล โกลแมน ริชาร์ด โบยาต์ซิส และแอนนี่ แม็กกี 

3 

116 การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ / โกศล ดีศีลธรรม 2 

117 อุปนิสัยผู้จัดการประสิทธิผลสูง = Habits of Highly Effective Managers / ซู
แมนทรา โกสชาล 

3 

118 เทคนิคการจัดการทีมงาน สไตล์ CEO/ ครรชิต พิริยะเพียร 3 

119 ฝันร้ายของนักบุกเบิก = Innovator's Dilemma : When new teachnologies 
cause great Firms to Fail / เคลย์ตัน เอ็ม. คริสเตนเซน ; ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ 
และกัญญา ศรีรัตนสมบุญ 

6 

120 วิสัยทัศน์ = Vision / โจเซฟ วี. ควิกเลย ์ 1 

121 คิดให้คลิก / เควิน โอ, คอนเนอร์ 1 

122 บริหารงานบริหารคน / ฟิลลิช ซี. คอฟแมน 1 

123 ผู้น าแห่งความส าเร็จ = Corporate Catalysts / แดน ดอฟลิน 1 

124 สุดยอดผู้น าระดับ 5 = Level 5 Leadership / จิม คอลลินส์ 3 

125 100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน : รวมสุดยอดหนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านทั้งผู้ที่
อยู่ในและนอกวงการธุรกิจ / Jack Covert และ Todd Satterste 

1 

126 จัดการแบบเหนือชั้นด้วยข้อมูลสั้นเพียงหนึ่งหน้า / คาเดม, เรซ 1 

127 คัมภีร์ค าถามส าหรับผู้จัดการ = The Manager's book of questions / จอห์น คา
เดอร์ ; เขียน ช านาญ ว่องไพบูลย์ 

1 

128 รีเอ็นจิเนียริงภาคปฏิบัติ / คาร์, เดวิด เค 3 

129 คู่มือ...วิธี เทียบเคียง-แข่งดี = Benchmarking workbook / คาร์ลอฟ, เบ็ง 1 

130 กลยุทธ์การแก้ไขและจัดการกับคนที่ยุ่งยาก / โรเบอร์ตา คาวา 6 

131 คน-ศูนย์กลางของการแก้ปัญหา : หลักการจัดการเพ่ือการปรับปรุง = Human-
centered problem solving : the management of improvements / ทาเกะชิ 
คาวาเซ 

1 

132 การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน / โทมัส 
เอช. คาเวนพอร์ท 

10 

133 ศิลป์แห่งการจัดการคน / เฮอร์เบิร์ตเอ็น คาสสัน 3 

134 กลยุทธ์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง = HBR's 10 Must Reads : On Change 
/ ดับเบิลยู, ชาน คิม และจอหน์, พี คอตเตอร์ 

1 
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135 การจัดการเทคโนโลยี : กุญแจสู่การแข่งขันและการสร้างสรรค์ของสังคมโลก = 
Management of technology : the key to competitiveness and wealth 
creation / ค ารณ ศรีน้อย 

1 

136 หัวหน้ามืออาชีพ : 24 บทเรียนที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท างานของคุณ / 
มาร์แชล เจ. คุก 

1 

137 ผู้น าเหนือผู้น า / เจมส์ เอ็ม คูซ 1 

138 คู่มือส่งเสริม TQM / ฮิโตชิ คูเมะ 1 

139 ท างานอย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้น = 30 minutes... to get promoted / ไดอานา 
เคมบริดจ์ 

6 

140 คู่มือ...เกมและกิจกรรมฝึกสร้างความคิดสร้างสรรค์/ ไบรอัน, เคลกก์ และพอล เบิร์ช 3 

141 คู่มือ..เกมและกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทีมงาน / ไบรอัน เคลกก์ และ พอล 
เบิร์ช 

6 

142 การว่าจ้างและรักษาบุคลากร = Hiring and Keeping the Best People / ปีเตอร์ 
แคปเพลลี 

3 

143 Alignment : การใช้ Balanced Scorecard ประสานพลังทั้งองค์การ = Alignment 
/ โรเบิร์ต เอส แค็ปแลน และ เดวิด พี นอร์ตัน 

6 

144 Balanced Scorecard กับการเน้นกลยุทธ์ : Focusing Your Organization on 
Strategy With the Balanced Scorecard / โรเบิร์ต เอส แค็ปแลน และ เดวิด พี 
นอร์ตัน 

3 

145 การวัดทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ส าหรับความพร้อมเชิงกลยุทธ์ = Measuring of 
intangible assets / โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และเดวิด พี. นอร์ตัน 

6 

146 แผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy maps / โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และเดวิด พี. นอร์
ตัน 

1 

147 การพัฒนาภาวะผู้น า / สก็อต แคมป์เบล 1 

148 ผู้น าแบบ "พ่อนาย" The new art of the leader / วิลเลียม เอ โคเฮน 1 

149 ศิลปของผู้น า / วิลเลียม เอ โคเฮน 3 

150 ศิลปของผู้น า / วิลเลียม เอ โคเฮน 15 

151 การฝึกอบรมเชิงพัฒนา / จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ 6 

152 การฝึกอบรมเชิงพัฒนา = Training and Development / จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ 1 

153 การจัดการกลยุทธ์ = Strategic management / จงพิศ ศิริรัตน์ 1 

154 ศิลปะการแก้ปัญหา "คน"/ จรัญ ภาสุระ 3 

155 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information System / จรัส 
อติวิทยาภรณ์ 

3 

156 คู่มือ คู่คิด ส าหรับมือใหม่สมัครงาน / จรัสรัตน์ ทอไชยรวี 3 

157 การจัดการยุคใหม่ : กลยุทธ์การจัดการผลการด าเนินงาน / จักร ติงศภัทิย์ 1 
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158 คู่มือการจัดการทรัพยากรบุคคล = Human Resources Management / จักร  
อินทจักร และ เกรียงไกร เจียมบุญศรี 

3 

159 เอกสารค าสอนรายวิชาการจัดการโครงการทางไฟฟ้า / จักรตรา โขมะสรานนท์ 1 

160 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม / จันทนา จันทโร 1 

161 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม / จันทนา จันทโร 1 

162 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม/ จันทนา จันทโร 1 

163 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม / จันทนา จันทโร 6 

164 เทคนิคการจัดการเวลาสไตล์ CEO / จารุณี จันทร์ลอยนภา 3 

165 การจัดการงานคือการจัดการคน / จ าเนียร จวงตระกูล 1 

166 วินัย 5 ประการ พ้ืนฐานองค์กรเรียนรู้ / จ าเรียง วัยวัฒน์ และ เบญจมาศ อ่ าพันธุ์ 1 

167 Light Up / จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว 1 

168 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information Systems /      
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ 

1 

169 การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual Scorecard / จิรประภา อัครบวร 
และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ 

1 

170 การก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล / จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ 1 

171 การจัดการความรู้ = Knowledge Management / จิรประภา อัครบวร, จารุวรรณ 
ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร 

1 

172 การจัดการความรู้ KM = Knowledge Management / จิรประภา อัครบวร จารุ
วรรณ ยอดระฆังและอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร 

1 

173 การจัดการการเปลี่ยนแปลง = Change Management / จิรประภา อัครบวร, 
อนุชาติ เจริญวงศ์มิตร และจารุวรรณ ยอดระฆัง 

1 

174 การจัดการการเปลี่ยนแปลง = Change Management / จิรประภา อัครบวร 
อนุชาติ เจริญวงศ์มิตรและจารุวรรณ ยอดระฆัง 

1 

175 ความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR Corporate Social Responsibility / จิรประภา 
อัครบวร และประยูร อัครบวร 

1 

176 ความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR Corporate Social Responsibility / จิรประภา 
อัครบวร และประยูร อัครบวร 

1 

177 แผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy Map / จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญ
ทรัพย์ 

1 

178 ใช้ปากให้เป็น / โรเบิร์ต แอล. จีนัว 15 

179 การจัดการเวลา / จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 3 

180 Guess, Who My Hero Is. 13 ปี 14 นาย / จุไรรัตน์ อุณหกะ 1 

181 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษยร์่วมสมัย / เจษฎา นกน้อย 1 

182 วิธีท างานของคนญี่ปุ่น / เจิ้น เหย่ ชวน คัง 3 
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183 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / ฉลอง มาปรีดา 1 

184 การจัดการ / ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ 3 

185 หลักการจัดการ : แนวคิดและสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน = Contemporary 
Business Management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร 

3 

186 การจัดการสารสนเทศส าหรับผู้น าองค์กรและผู้บริหาร / ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ 6 

187 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ/ ชนะ เกษโกศล 1 

188 หลักการการจัดการความรู้ = Principles of knowledge management / ชมสุภัค 
ครุฑกะ 

1 

189 การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพและการประกันคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ / ช่วงโชติ พันธุเวช 

1 

190 การจัดการผลสัมฤทธิ์องค์กรไทย = Thai Corporate Performance 
Management / ชวพล ศิริพจนานนท์ 

1 

191 การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น / ชัชวาลย ์วงษ์ประเสริฐ 1 

192 การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ / ชัยยศ สันติวงษ์ 6 

193 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / ชัยยศ สันติวงษ์ 21 

194 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / ชัยยศ สันติวงษ์ 10 

195 The Art of Leadership : ผู้น าหลายมิติ / ชัยวัฒน์ ชยางกูร 21 

196 เรียนลัดการจัดการจัดการ = Case study in management / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี 1 

197 คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ การจัดด าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / ชาญ 
สวัสดิ์สาล ี

1 

198 คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดด าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / ชาญ 
สวัสดิ์สาล ี

1 

199 คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ การจัดด าเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ/ ชาญ 
สวัสดิ์สาล ี

1 

200 การจัดการงานยุคใหม่ = Modern management / ชาญชัย อาจินสมาจาร 3 

201 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / ชาญชัย อาจินสมาจาร 10 

202 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล / ชาญชัย อาจินสมาจาร 15 

203 การเพ่ิมมูลค่าเวลา = Time Value Added / ชาญชัย อาจินสมาจาร 3 

204 การมอบอ านาจ / ชาญชัย อาจินสมาจาร 6 

205 ทักษะภาวะผู้น า = Leadership Skills / ชาญชัย อาจินสมาจาร 1 

206 เทคนิคการจัดการเวลา / ชาญชัย อาจินสมาจาร 6 

207 เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ชาญชัย อาจินสมาจาร 1 

208 เทคนิคการมอบหมายงาน / ชาญชัย อาจินสมาจาร 1 

209 ภาวะผู้น าในองค์การ = Leadership in Organization / ชาญชัย อาจินสมาจาร 1 
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210 ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / ชาญชัย อาจินสมาจาร 3 

211 การจัดการงานบุคคล = (Personnel Administration) / ชาญศักดิ์ บุญเรือง 1 

212 ท่านเป็นนักวิเคราะห์โครงการมืออาชีพ / ชาย กิตติคุณาภรณ์ 1 

213 กลยุทธ์พิสดารในการบ่มเพาะคนแบบญี่ปุ่น / นากาโมริ ชิเกโนบุ 1 

214 หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management and 
development / ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

3 

215 ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการ : คู่มือส าหรับนักลงทุน = How to start your 
business / ชุติภา โอภาสานนท์ 

1 

216 ทักษิณรวยเท่าไหร่แน่ / ชุมพร ภัทรพร 3 

217 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร 6 

218 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร 10 

219 การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ / ชูชัย สมิทธิไกร 1 

220 การสรรหาการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร / ชูชัย  
สมิทธิไกร 

21 

221 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1 

222 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ / ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1 

223 การจัดงานอุตสาหกรรม / ชูชีพ เยาวพัฒน์ 15 

224 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ = Public Human Resources Administration 
/ ชูวงศ์ อุบาลี 

1 

225 100 วิธี ท าให้คนยอมท างานให้เรา / สตีฟ เชนเดอร์ และสก็อต ริชาร์ดสัน 10 

226 มิติใหม่ของการจัดการ งานบุคคลในภาครัฐบาล : การเมือง ค่านิยม และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ / เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกุล 

6 

227 100 วิธี ท าให้คนยอมท างานให้เราด้วยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่ดี = 100 ways 
to Motivate others / สตีฟ เชนเดอร์ และสก๊อต ริชาร์สัน 

1 

228 ริเอ็นจิเนียริ่งแมเนจเมนท์ คัมภีร์การจัดการรีเอ็นจิเนียริ่ง / เจมส์ แชมบี้ 3 

229 กลยุทธ์อัจฉริยะเอาชนะคู่แข่ง = Outsmart / จิม แชมปี้ 1 

230 Six sigma พลังพลิกฟ้ืนธุรกิจ = The power of six sigma / ซูเบีย โชวดูรี 1 

231 วิธีเลือกผู้น า = Are you picking the right leaders / เมลวิน ซอร์เชอร์ และเจมส์ 
แบรนท์ 

3 

232 เทคนิคประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ / แรนดี โจเลอร์ ซาคส์ 15 

233 สร้างทีมให้ชนะ / แบลร์ ซิงเกอร์ 1 

234 การฝึกปฏิบัติในงานจริง / แกรี่ อาร์ซิซสัน 1 

235 การฝึกปฏิบัติในงานจริง / แกรี่ อาร์ซิซสัน 3 

236 จะสื่อสารแบบไหนก็โดนใจผู้ฟัง = Effective Communications / สตีฟ ซิไซด์ 1 
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237 แบรนด์จอมพลัง การตลาดตราสินค้าแนวใหม่เพ่ือความส าเร็จของการท าธุรกิจ
ออนไลน์ / เซอร์จิโอ ซีแมน 

3 

238 วิธีเขียนคู่มือการพนักงาน = Writing a Human Resources Manual / บร๊อค ซู
ซาน แอล. และ แชลลี อาร์. แคบเบล 

3 

239 การเจรจาธุรกิจกับชาวจีน / สก็อต ดี เซลิกแมน 3 

240 กลยุทธ์สามก๊ก : คัมภีร์บริหารในภาวะสงคราม / เซี่ยซูจัง 1 

241 กลยุทธ์สามก๊ก : คัมภีร์บริหารในภาวะสงคราม / เซี่ยซูจัง 1 

242 เบื้องหลังวิธีคัดเลือกคนเข้าท างาน / วีฟ แฌ็คเคิลทัน 1 

243 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / ฐีระ ประมวลพฤกษ์ 10 

244 The Balanced Scorecard = ตัวอย่างการน าไปใช้ในองค์การ / ณรงค์ แสนทอง 1 

245 Training Road map : เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร / ณรงค์วิทย์ แสนทอง 3 

246 การจัดการงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ภาคปฏิบัติ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง 3 

247 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น / ณรงค์วิทย์ แสนทอง 1 

248 เทคนิคการจัดท า Job description บนพื้นฐานของ competency และ KPI / 
ณรงค์วิทย์ แสนทอง 

3 

249 มารู้จัก COMPETENCE กันเถอะ / ณรงค์วิทย์ แสนทอง 3 

250 การสื่อสารในองค์การ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี 1 

251 การจัดการทรัพยากรบุคคล / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 1 

252 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / ณัฏฐพันธ์  
เขจรนันทน์ 

5 

253 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / ณัฏฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ 

1 

254 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 3 

255 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ = Team building & Team efficiency /     
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

3 

256 ยอดกลยุทธ์การจัดการส าหรับองค์การยุคใหม่ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 1 

257 ยอดกลยุทธ์การจัดการส าหรับองค์การยุคใหม่ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 3 

258 ระบบสารนิเทศเพ่ือการจัดการ / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 6 

259 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management information systems /  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล 

3 

260 เทคนิคการน าเสนออย่างมืออาชีพ = Presentation techniques / ณัฐพงศ์ เกศ
มาริษ 

3 

261 เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ = Modern performance measurement / ณัฐพล 
ชวลิตชีวิน และปราโมทย์ ศุภปัญญา 

3 
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262 เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่/ ณัฐพล ชวลิตชีวิน 1 

263 เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนา / ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ 1 

264 เคี่ยวกร าชีวิต จนถึงฝั่งฝัน : บางบทตะกอนประสบการณ์ชีวิตและงาน / โณทัย อุดม
บุญญานุภาพ 

1 

265 กลยุทธ์น่านน้ าสีขาว = White Ocean Strategy / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 15 

266 กลยุทธ์การพัฒนาคน สิ่งท้าทายความส าเร็จของธุรกิจ/ ดนัย เทียนพุฒ 1 

267 กลยุทธ์การพัฒนาคนไขปัญหาคาใจนักฝึกอบรม / ดนัย เทียนพุฒ 1 

268 การจัดการทรัพยากรบุคคล : ภารกิจที่ท้าทาย / ดนัย เทียนพุฒ 6 

269 การจัดการทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ 3 

270 การจัดการทรัพยากรบุคคลเรื่องการวางแผนอาชีพและแผนสืบทอดต าแหน่ง / ดนัย 
เทียนพุฒ 

3 

271 การจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษท่ี 21 / ดนัย เทียนพุฒ 3 

272 การออกแบบและพัฒนาความรู้ในองค์กรโดยมืออาชีพเพ่ือมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ 3 

273 ค าถาม-ค าตอบเรื่องดัชนีวัดผลส าเร็จธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ 3 

274 จะสร้างแบบวัดความสามารถธุรกิจและคนได้อย่างไร / ดนัย เทียนพุฒ 1 

275 ดัชนีวัดผลส าเร็จธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ 1 

276 ธุรกิจของ HR B2E : Business to Employee / ดนัย เทียนพุฒ 15 

277 ปฏิวัติ การจัดการธุรกิจรีเอนจิเนียริ่งภาคปฏิบัติ ค.ศ. 2000 / ดนัย เทียนพุฒ 1 

278 ผู้บริหารธุรกิจ ยุคโลกาภิวัฒน ์/ ดนัย เทียนพุฒ 1 

279 พลวัตการจัดการคน / ดนัย เทียนพุฒ 1 

280 มุมมองที่ท้าทายผู้บริหาร / ดนัย เทียนพุฒ 21 

281 ว่าด้วยเรื่อง KPIs และ BSC The Balanced Scorecard เวอร์ชั่น 3.0/ ดนัย  
เทียนพุฒ 

3 

282 ดิสรัปชั่น ฉีกแนวคิด สู่ชั้นเชิงธุรกิจ = Disruption : overturning conventions 
and shaking up the market place / ฌอง-มารี ดรู 

1 

283 เจรจาภาษาธุรกิจฝึกโต้ตอบภาษาอังกฤษกับคู่ค้าต่างชาติ / ดวงรัก ดวงแก้ว 3 

284 เก่งไดก็ล้มได้ / เดวิด แอล. ดอทลิช และปีเตอร์ ซี ไคโร 3 

285 ทักษะการจัดการทีม / แอน ดอนเนลลอน 1 

286 บริหารเวลา 101 : เคล็ดลับความส าเร็จในโลกที่ยุ่งเหยิง / เมอร์ริลล์ ดักลาส 1 

287 รู้ทันกับดักเวลา = Time Traps / ทอดด์ ดันแคน 1 

288 ทุนมนุษย์ = Human capital / โทมัส โอ ดาเวนพอร์ต 21 

289 การเขียนโครงการ / ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท สุนี เลิศแสวงกิจ และ วีนัส อัศวิสิทธิถาวร 1 

290 วิธีจัดการกับเจ้านาย / ราวน์ทรี ดีเรก 1 
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291 สร้างวัฒนธรรมให้องค์การสร้างวิถีทางสู่ความเป็นเลิศ / เทอร์เรนส์ อี เดล 31 

292 ระบบเครื่องมือส าหรับการวางแผนโครงการ / ปีเตอร์ เดลย์ 10 

293 Direct from DELL ส่งตรงจากเดลล์ / เดลล์, ไมเคิล 15 

294 7 ทางชนะธุรกิจบทเรียนของปีศาจใต้เตียง / สแตน เดวิส 10 

295 สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน = How to be interviewed / ดี แม็คเคนซี เดวี่ 1 

296 วิธีเตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ / ดี. แม็คเคนซี เดวีย์ 21 

297 คิดแนวข้างส าหรับนักบริหาร = Lateral Thinking for Management / เอ็ดเวิร์ด 
เดอ โบโน 

1 

298 คิดและบริหารแบบนี้สิรวยแน่บริหารอย่างไร บิล เกตส์ จึงเป็นบุรุษท่ีร่ ารวยที่สุดใน
โลก / เดส เดียร์เลิฟ 

3 

299 เอาต์ซอร์ส (Outsource) : ใครเก่งสิ่งไหน ก็ท าสิ่งนั้น / ลินดา อาร์ โดมิงเกอสซ์ 1 

300 Top Executives' Networking Forum "A ROAD TO BORDERLESS 
COOPERATION" / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1 

301 สัญญาณเตือน ก่อนองค์กรล้มละลาย / ตะวัน สาดแสง 1 

302 การวิเคราะห์ระบบและการจัดการโครงการ / ถนอม พัชราภา 3 

303 พิชิตงานจัดการคนด้วยกลยุทธ์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ 1 

304 ประสบการณ์การสร้างทีมงานของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ / ถวัลย์ มาศจรัส 1 

305 คู่มือบริหารงานบริหารคน / ถาวร โชติชื่น 1 

306 การสื่อสารในกลุ่ม/ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 3 

307 การสื่อสารระหว่างบุคคล / ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 6 

308 การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ / ทวีป ศิริรัศมี 1 

309 เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม / ทวีป อภิสิทธิ์ 3 

310 เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม / ทวีป อภิสิทธิ์ 1 

311 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 10 

312 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน / 
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 

1 

313 กลยุทธ์การสร้างความโดดเด่นส าหรับผู้บริหาร / ทองทิพภา วืรืยะพันธุ์ 3 

314 KPI และ Action plan จัดท า KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ(Action Plan)ให้ไม่
พลาดเป้า / ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ 

1 

315 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Crafting and executing strategy 18/e : Concepts 
and readings / อาร์เธอร์ เอ. ทอมสัน 

1 

316 คู่มือเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย : ส าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ / ทันฉลอง รุ่งวิทู 10 

317 การสรรหาและบรรจุพนักงาน / ทัศนัย ขัตติยวงษ์ 1 

318 การสรรหาและบรรจุพนักงาน / ทัศนัย ขัตติยวงษ์ 1 
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319 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information Systems / 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

1 

320 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information Systems / 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

1 

321 องค์การแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ = The Knowledge Organization : 
From Concept to Practice / ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 

3 

322 บันทึกลับนักบริหาร การจัดการเชิงประสบการณ์ / เทพ สงวนกิตติพันธุ์ 15 

323 การจัดการโครงการเชิงปฏิบัติการ / ดับเบิลยู. เจ. เทย์เลอร์ 6 

324 คู่มือการประชุม-สัมมนา / เอช. เอ็ม เทย์เลอร์ 3 

325 แล้วคุณจะลืมค าว่าไม่มีเวลา / ฮาโรลดี แอล. เทย์เลอร์ 10 

326 บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพภาพใน 1 สัปดาห์ / เดคลาน เทรซี 6 

327 กินกบตัวนั้นซะ : 21 วิธียอดเยี่ยมเพ่ือหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและท างานได้มาก
ขึ้นในเวลาที่น้อยลง = Eat that frog / ไบรอัน เทรซี่ 

1 

328 คมความคิด 6 กฎทองของการจัดการเวลา : Great Little Book on Mastering 
Your Time / ไบรอัน เทรซี่ 

1 

329 เอกสารประกอบเสริมภาวะผู้น าในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถาบันอุดมศึกษา : 
กรณีของสถาบันราชภัฏร าไพพรรณี จันทบุรี / เทื้อน ทองแก้ว 

3 

330 มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า = Value Stream Management / ดอน 
แท็ปปิ้ง, ทอม ลุยสเตอร์ และทอม ชูเกอร์ 

3 

331 มุ่งสู่"ลีน"ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า = Value stream Management / ดอน  
แท็ปปิ้ง 

3 

332 การจัดการองค์กรพัฒนาเอกชน / ธงชัย สภานุชาติ 1 

333 กลยุทธ์การเป็นนักบริหารมืออาชีพ / ธงชัย สันติวงษ์ 1 

334 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การจัดการขององค์การ / 
ธงชัย สันติวงษ์ 

15 

335 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การจัดการขององค์การ/ 
ธงชัย สันติวงษ์ 

10 

336 กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธ์การจัดการขององค์การ / 
ธงชัย สันติวงษ์ 

3 

337 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายตอบแทน / 
ธงชัย สันติวงษ ์

6 

338 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน : ทฤษฎีและหลักปฎิบัติเกี่ยวกับการจ่ายตอบแทน / 
ธงชัย สันติวงษ์ 

3 

339 การจัดการงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์ 1 

340 การจัดการงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์ 10 
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341 การจัดการงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ ์ 1 

342 การจัดการงานบุคคล / ธงชัย สันติวงษ์ 3 

343 การวางแผน/ ธงชัย สันติวงษ์ 15 

344 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ธงชัย สันติวงษ์ 15 

345 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / ธงชัย สันติวงษ์ 3 

346 หัวหน้างาน / ธนรัตน์ ยงวานชิจิต 1 

347 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน = Work Manual / ธนาวิชญ ์จินดาประดิษฐ์ และจารุ
วรรณ ยอดระฆัง 

1 

348 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน = Work Manual / ธนาวิชญ ์จินดาประดิษฐ์ และจารุ
วรรณ ยอดระฆัง 

1 

349 กลยุทธ์สร้างอ านาจในที่ท างาน / ธรรมจักร สร้อยพิกุล 6 

350 แพลน...นิ่ง การเรียนรู้จากประสบการณ์วางแผนพัฒนาระดับชาติ / ธรรมรักษ์  
การพิศิษฎ์ 

3 

351 แพลนนิ่ง...การเรียนรู้จากประสบการณ์ / ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 1 

352 แกะรอยผู้พิชิตรางวัล Baldrige / ธวัชชัย ตั้งสง่า, รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ
บุญดี บุญญากิจ 

1 

353 ปฏิวัติ!!! การประชุม = Meeting Revolution / ธวัชชัย มงคลสกุลฤทธิ์ 1 

354 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : แนวทางสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน / ธัญญา  
ผลอนันต์ 

6 

355 รายงานการประเมินผลการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา มหกรรมการศึกษาปี 
2000 / ธ ารง ชูทัพ 

1 

356 HR How to เรียนรู้การจัดการคนผ่านประสบการณ์จริงจากมืออาชึพ / ธ ารงศักดิ์  
คงคาสวัสดิ์ 

1 

357 ทุนมนุษย์ การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนา / ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 6 

358 บริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน / ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 1 

359 เลือกคนให้ตรงกับงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 3 

360 สัมภาษณ์อย่างไร...ให้ได้คนที่ "ใช่" ส าหรับองค์กร / ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 1 

361 สัมภาษณ์อย่างไร...ให้ได้คนที่ "ใช่" ส าหรับองค์กร / ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 1 

362 CEO พันธุ์แท้ / ธิติภพ ชยธวชั 3 

363 เถ้าแก่ใหม่ผู้ยิ่งใหญ่ / ธิติภพ ชยธวัช 3 

364 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการแข่งขัน / ธีรยุส วัฒนาศุภโชค 1 

365 50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนท างาน / ธีระชัย เชมนะสิริ และปรีชา วุฒิการณ์ 1 

366 50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนท างาน / ธีระชัย เชมนะสิริ และปรีชา วุฒิการณ์ 1 

367 เรื่องน่าคิด ชีวิตคนท างาน / ธีระชัย เชมนะสิริ 1 
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368 ผ่าทฤษฎีการจัดการ : ส าหรับคนไทย / ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ 1 

369 หยุดและฟัง / ธีโอ ธีโอบัลด์ และคูเปอร์,แครี่ 1 

370 บันทึกความจ า พ.ศ. 2514-2515 เทียม โชควัฒนา / เธียรชัย ลาภานันท์ 1 

371 บันทึกความจ า พ.ศ. 2514-2515 เทียม โชควัฒนา/ เธียรชัย ลาภานันท์ 3 

372 บันทึกความจ า พ.ศ. 2516 เทียม โชควัฒนา / เธียรชัย ลาภานันท์ 1 

373 บันทึกความจ า พ.ศ. 2516 เทียม โชควัฒนา / เธียรชัย ลาภานันท์ 3 

374 บันทึกความจ า พ.ศ. 2517-2521 เทียม โชควัฒนา/ เธียรชัย ลาภานันท์ 1 

375 บันทึกความจ า พ.ศ. 2517-2521 เทียม โชควัฒนา / เธียรชัย ลาภานันท์ 3 

376 การจัดการทรัพยากรมนุษย์/ นงนุช วงษ์สุวรรณ 6 

377 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / นงนุช วงษ์สุวรรณ 1 

378 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / นงนุช  
วงษ์สุวรรณ 

1 

379 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / นงนุช  
วงษ์สุวรรณ 

1 

380 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / นงนุช วงษ์สุวรรณ 10 

381 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / นงลักษณ์ สินสืบผล 1 

382 คิดและท าอย่างผู้น า / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ 3 

383 หางานต้องได้งาน / นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ ์ 3 

384 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ / นนทยา อิทธิชินบัญชร 6 

385 คู่มือปฏิบัติการฝึกอบรม / นนทวัฒน์ สุขผล 3 

386 เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / นนทวัฒน์ สุขผล 3 

387 Personal Productivity = เพ่ิมผลผลิตในตนเองเพ่ือความส าเร็จ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
/ นพเก้า ศริิพลไพบูลย์, สิทธิกร เกื้อกูล และศุภชัย อาชีวระงับโรค 

1 

388 Personal Productivity = เพ่ิมผลผลิตในตนเองเพ่ือความส าเร็จ (ฉบับปรับปรุงใหม่) 
/ นพเก้า ศิริพลไพบูลย์, สิทธิกร เกื้อกูล และศุภชัย อาชีวระงับโรค 

3 

389 การสร้างทีมงาน / นภดล แสงแข 6 

390 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน / 
นภดล แสงแข 

1 

391 มหัศจรรย์แห่งกลยุทธ์ทางธุรกิจ / นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ 1 

392 การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง / นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 6 

393 การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน / นเรศ สุรสิทธิ์ 1 

394 การสัมภาษณ์งาน / นเรศ สุรสิทธิ์ 3 

395 วิธีสมัครงานหรือเปลี่ยนงานให้ได้งานท่ีตรงกับความสามารถและความต้องการของ
ตนเองมากท่ีสุด / นวลศิริ เปาโรหิตย์ 

1 
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396 ศิลปะของการสมัครงาน / นวลศิริ เปาโรหิตย์ 6 

397 เทคนิคการฝึกอบรม/ น้อย ศิริโชต ิ 5 

398 Strategy Map การท าแผนที่กลยุทธ์ส าหรับ Balanced Scorecard = Mapping 
Strategy / เดวิด, นอร์ตัน และฟรานซิล เจ. โกจิลลาร์ท 

1 

399 101 ประสบการณ์สร้างธุรกิจส่วนตัว = Starting Your Own Business / แจน นอร์
แมน 

1 

400 หลักปฏิบัติที่ชี้วัดผู้ชนะ / นิทิน นอห์เรีย, วิลเลียม จอยซ์และ บรูซ โรเบอร์สัน 3 

401 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา / นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร 3 

402 swot การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน / นันทิยา หุตานุวัตร 3 

403 swot การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน / นันทิยา หุตานุวัตร 1 

404 100 แผนภูมิสุดยอดกลยุทธ์การจัดการ = 100 Management Charts / โซอิจิโร นา
งาจิมา 

3 

405 เทคนิค...เข้าท างานโรงแรม / นาริชา ภิรมย์ศรี 1 

406 รู้จักตัวเอง เล่ม2 ชุด อยากรวย ต้องรู้ : เคล็ด (ไม่) ลับสู่...อิสรภาพทางการเงิน / น า
ชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ และคนอ่ืนๆ 

39 

407 การจัดการความรู้กับคลังความรู้ = Knowledge management and knowledge 
center / น้ าทิพย์ วิภาวิน 

1 

408 การจัดการความรู้กับคลังธุรกิจ = Knowledge Management and Knowledge 
Center / น้ าทิพย์ วิภาวิน 

3 

409 ภาวะผู้นะ : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ / นิตย์ สัมมาพันธ์ 6 

410 ภาวะผู้น า : พลังขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ / นิตย์ สัมมาพันธ์ 1 

411 ภาวะผู้น า เล่ม 1 / นิตย์ สัมมาพันธ์ 1 

412 คนเก่งที่ผ่านการสัมภาษณ์งาน / นิทัศน์ โบกขรณี 6 

413 108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ / นิธินา ศรีประเสิรฐ 1 

414 108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ / นิธินา ศรีประเสิรฐ 1 

415 108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ / นิธนา ศรีประเสิรฐ 6 

416 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ / นิภาภรณ์ ค าเจริญ 3 

417 100 ถาม-ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัดิ์มงคล 3 

418 100 ถาม-ตอบ 5 ส/ นิยม ดีสวัดิ์มงคล 1 

419 จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา / นิรันดร์ จุลทรัพย์ 1 

420 จิตวิทยาการประชุม อบรม สัมมนา / นิรันดร์ จุลทรัพย์ 3 

421 การประเมินโครงการ / นิศา ชูโต 1 

422 การประเมินโครงการ / นิศา ชูโต 6 

423 การประเมินโครงการ / นิศา ชูโต 6 
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424 เทคนิคประชุมและน าเสนอแบบมืออาชีพ = Professional Meeting & 
Presenatation Tecnniquse / นุชรัตน์ สิริประภาวรรณ 

1 

425 ภาวะผู้น าและผู้ท าเชิงกลยุทธ์ / เนตร์พัณณา ยาวิราช 6 

426 1001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ท างาน / บ๊อบ เนลสัน 3 

427 1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน / บ๊อบ เนลสัน 1 

428 แนวคิดและกลยุทธ์ในการปรับระบบองค์การ / เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ 1 

429 ท างานเป็นทีม / วินเซนต์ โนแลน 3 

430 ท างานเป็นทีม / วินเซนต์ โนแลน 15 

431 การจัดการงานบุคคล / บรรยงค์ โตจินดา 15 

432 บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพใน 1 สัปดาห์ / บราวน์, มาร์ค 36 

433 Balanced Scorecard [VCD] / บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 1 

434 จงเป็นเจ้างั่งท่ีชาญฉลาด Smart Decision / บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จ ากัด 1 

435 Cost Down = การลดต้นทุน / บริษัทอิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1 

436 เทคนิคการไลล่า และสัมภาษณ์พนักงาน = Hunting Interview / บริษัทไอ เอ็ม 
บุ๊คส์ จ ากัด 

3 

437 เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง = Winning negotiation / บริษัทไอ เอ็ม 
บุ๊คส์ จ ากัด 

6 

438 องค์กรกระจายอ านาจ : The 3 keys to enpowerment release the power 
with in people for astonishing results / เคน บลองชาร์ด 

21 

439 ก ข ค การจัดการเวลา / เอ็ดวิน ซี. บลิสส์ 1 

440 วิธีหลีกเลี่ยง 199 สถานการณ์ท่ีท าให้เสียเวลา / วิลเลี่ยม เจ. บอนด์ 15 

441 ใช้งาน Balanced Scorecard ให้เกิดประสิทธิผล ใน 1 สัปดาห์ = Balanced 
Scorecard In a Week / ไมค์ บอร์น และพิปปา บอร์น 

1 

442 ฝ่ากฏเพ่ือผลส าเร็จ = first, Break all the rules / มาร์คัส บัคกิ้งแฮม 1 

443 เกิดมาเพ่ือชนะ = You were born to win / บัณฑิต อึ้งรังษี และภานุมาศ คาดีวี 1 

444 บริหารงานให้ส าเร็จใน 1 สัปดาห์ / ฟิล บากูเลย์ 1 

445 การจัดการผลการปฏิบัติงาน = Performance management / Robert Bacal 
แปลโดย ยุดา รักไทย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 

1 

446 การจัดการผลการปฏิบัติงาน : Performance management / โรเบิร์ต บาคอล 6 

447 การจัดการภาวะวิกฤติ = Crisis Management / ไมเคิล วัทกินส์ 3 

448 ปณิธานผู้น า / มาร์วิน บาวเวอร์ 3 

449 เป็นผู้น าอย่างม่ันใจใน 30 วัน / บ๊อบ บิเอล 15 

450 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับ CEO = Strategic Management / บุญเกียรติ 
ชีวะตระกูลกิจ 

1 
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451 Benchmarking = ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ / บุญดี บุญญากิจ, กมลวรรณ ศิ
ริพานิช 

10 

452 Benchmarking = ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ / บุญดี บุญญากิจ และ
กมลวรรณ ศิริพานิช 

1 

453 การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / บุญดี บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ 1 

454 การจัดการทุนมนุษย์= Human capital management / บุญทัน ดอกไธสง 1 

455 ประสิทธิภาพการจัดการบุคคลในองค์การ / บุญทัน ดอกไธสง 6 

456 ผู้น าการแข่งขัน = Leader of the leaders / บุญทัน ดอกไธสง 1 

457 การจัดการเวลา / บุญมาก พรหมพ้วย 6 

458 ผู้จัดการยุคโลกานุวัตร / บุญมาก พรหมพ้วย 1 

459 ลี ไอเอคอคคา พูดอย่างคนใจถึง / บุญมาก พรหมพ้วย 1 

460 ตรวจประเมินความรู้...สู่ปฏิบัติ/ บุญมี บุญญากิจ 1 

461 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ 1 

462 36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า = Thirty-Six Strategies / บุญศักดิ์ แสงระวี 1 

463 บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก / บุญศักดิ์ แสงระวี 1 

464 บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก / บุญศักดิ์ แสงระวี 1 

465 ศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง / บุญศักดิ์ แสงระวี 1 

466 การเขียนโครงการ / บุบผา สุดสวัสดิ์ 6 

467 ผู้น าพันธุ์แท้ / บูรชัย ศิริมหาสาคร 1 

468 การเขียนคู่มือธุรกิจ : คัมภีร์สร้างมาตรฐานระบบงาน / เบญจมาศ ชัยธนสกุล 3 

469 ตามล่าหางาน - Job Hunting / เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว 3 

470 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในองค์การ = Managing six sigma / 
ฟอร์เรส ดับบลิว เบรย์โฟกี ทรี เจมส์ เอ็ม คิวเพลโล และเบคกี เมวดาวส์ 

3 

471 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในองค์การ = Managing six sigma / 
ฟอร์เรส ดับบลิว เบรย์โฟกี ทรี เจมส์ เอ็ม คิวเพลโล และเบคกี เมวดาวส์ 

1 

472 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในองค์การ = Managing six sigma / 
ฟอร์เรส ดับบลิว เบรย์โฟกี ทรี เจมส์ เอ็ม คิวเพลโล และเบคกี เมวดาวส์ 

1 

473 คู่มือปฏิบัติ Six sigma เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในองค์การ = Managing six sigma / 
ฟอร์เรส ดับบลิว เบรย์โฟกี ทรี เจมส์ เอ็ม คิวเพลโล และเบคกี เมวดาวส์ 

1 

474 FedEx วิถีแห่งผู้น า / มาดัน เบอร์ลา 1 

475 FedEx วิถีแห่งผู้น า = FedEx Delivers / มาดัน เบอร์ลา 1 

476 Wal-Mart กลยุทธ์การแข่งขันระดับโลก / ไมเคิล เบิร์กดาลห์ 1 

477 คู่มือ...ฝึกหัดพัฒนาทักษะผู้น า / พอล เบิร์ช 3 

478 การจัดการการเปลี่ยนแปลง = Managing Change and Transition / ไมค์ เบียร์ 36 
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479 การจัดการการเปลี่ยนแปลง = Managing Change and Transition / ไมค์ เบียร์ 3 

480 ทีมมหัศจรรย์= High five / เคน แบลนชาร์ด และคนอ่ืนๆ 1 

481 วาฬบอกเยี่ยม = Whale done / เคน แบลนชาร์ด และคนอื่นๆ ชมนารถ ; แปล 3 

482 ผู้จัดการ 1 นาที = The one minute manager / เคนเนธ แบลนชาร์ด และสเปน
เซอร์ จอห์นสัน ; เขียน ชมนารถ ; แปล 

1 

483 ผู้น าที่ทรงพลัง = Resonant Leadership / ริชาร์ด โบยาทซิส และแอนนี่ เม็คคี 3 

484 การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / ปกรณ์ ปรียากร 1 

485 การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / ปกรณ์ ปรียากร 6 

486 การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ / ปกรณ์ ปรียากร 1 

487 ทักษะการประชุมที่มีประสิทธผล / ประชุม โพธิกุล 3 

488 การจัดการโครงการ / ประชุม รอดประเสริฐ 3 

489 นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี / ประชุม รอดประเสริฐ 3 

490 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / ประโชค ชุมพล 1 

491 การจัดการความรู้กับคลังความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ / ประพนธ์ ผาสุขยืด 1 

492 ทางเลือกทางรอด / ประพันธ์ ผาสุขยืด 1 

493 การสร้างทีมงาน / ประภาศรี อึ่งกุล 1 

494 หลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร / ประวัติ สมเป็น 1 

495 กลยุทธ์การจัดการค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 3 

496 การจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประเวศน์  
มหารัตน์สกุล 

15 

497 การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 10 

498 การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวทางใหม่ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 1 

499 คู่มือการจัดการค่าจ้างเงินเดือน / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 10 

500 สร้างมาตรฐาน : บริหารทรัพยากรมนุษย์ / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 1 

501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ / ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคนอ่ืนๆ 3 

502 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ / ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคนอ่ืนๆ 36 

503 การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง / ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1 

504 การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 15 

505 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 10 

506 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ 15 

507 น่านน้ าแห่งความรัก = Principles of Love Ocean / ประเสริฐ เพชรชื่นสกุล และ
คนอ่ืนๆ 

6 

508 25 ปี ทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา / ประเสริฐ ภัทรมัย 1 
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508 น่านน้ าแห่งความรัก = Principles of Love Ocean / ประเสริฐ เพชรชื่นสกุล และ
คนอ่ืนๆ 

3 

510 น่านน้ าแห่งความรัก = Principles of Love Ocean / ประเสิรฐ เพชรชื่นสกุล และ
คนอ่ืนๆ 

3 

511 ท าไม Team ไม่เวอร์ค / ปริญญา ตันสกุล 1 

512 ท าไม Team ไม่เวอร์ค / ปริญญา ตันสกุล 1 

513 ท าไมลูกน้องไม่ท างาน / ปริญญา ตันสกุล 15 

514 ท าไมลูกน้องไม่ท างาน / ปริญญา ตันสกุล 1 

515 ท าไมลูกน้องไม่ท างาน / ปริญญา ตันสกุล 1 

516 ระบบงานที่แตกต่างสู่ประสบการณ์ในชีวิต / ปรีชา ผลประเสริฐ 1 

517 คัมภีร์เจ้าของกิจการใหม่ (ฉบับเข้าใจง่าย)/ ปวรวรรณ 1 

518 ห้องเรียนผู้น าของอาร์วาร์ด / ชารอน ดาลอซ ปาร์คส 1 

519 ลูกน้องท างานไม่คุ้มเงินเดือนท าไงดี / ปิยะ พิศาลบุตร 1 

520 ฝีมือ = Talent / ปีเตอร์ส ทอม 1 

521 หลักการและเทคนิคการประเมินผล / โจเซฟ ปุตติ 1 

522 หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน / โจเซฟ ปุตติ 6 

523 อ่านความคิดขงเบ้ง / ไปลี่หมิง 1 

524 การประเมินการปฏิบัติงาน = Performance Appraisal / ผุสดี รุมาคม 6 

525 บริหารคน หานเฟย VS แมคเคียเวลลี / เผิงเต๋าเฉิง 3 

526 ฟัง คิด อ่าน เขียน รวมทุกศาสตร์เพ่ือท าให้คุณฉลาด / ฝ่ายวิชาการบิสคิต 6 

527 การจัดท าแผนกลยุทธ์ = Successful Strategic Planning / ฝ่ายวิชาการเอ็กเปอร์
เน็ท 

1 

528 การจัดการและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 10 

529 การจัดการและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 6 

530 การจัดการและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 3 

531 การจัดการและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม / พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล 1 

532 ศาสตร์และศิลป์การจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / พชร สันทัด...[และคนอื่นๆ] 1 

533 ประสบการณ์ในการจัดการบุคลากร / พนัส หันนาคินทร์ 10 

534 การจัดการงานบุคคล / พยอม วงศ์สารศรี 6 

535 การจัดการงานบุคคล/ พยอม วงศ์สารศรี 3 

536 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / พยอม วงศ์สารศรี 28 

537 การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ / พรธิดา วิเชียรปัญญา 3 

538 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร [VCD] / พระราชวิจิตรปฏิภาณ 1 
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539 CSR = Harvard Business Review on Corporate Responsibility / ซี.เค. พรา
หาราช และ อัลเลน ฮัมมอน 

1 

540 Balanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์ 1 

541 Balanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์ 3 

542 Balanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์ 1 

543 ยอดผู้น ายุคใหม่ = The newera of leaders / พสุ เดชะรินทร์ 3 

544 เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key 
Performance Indicators / พสุ เดชะรินทร์ 

3 

545 การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ = Strategic Business Modeling / มิเชล อี. พอร์เตอร์ 
และคนอ่ืนๆ 

1 

546 กลยุทธ์กับอินเทอร์เน็ต การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน = Strategy and the 
Internet / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ 

6 

547 ยุทธวิธีการแข่งขัน = Competitive strategy / ไมเคิล อี. พอร์เตอร์ 1 

548 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์ 28 

549 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ / พัชชา มั่งชม 1 

550 กลยุทธ์ในการฝึกอบรม / พัฒนา สุขประเสริฐ 3 

551 คู่มือการตรวจสอบและควบคุมภายใน : เพื่อความโปร่งใสและเพ่ิมพูนธุรกิจ 360 
องศา / พันธ์พงศ์ เกียรติกุล 

3 

552 คู่มือเถ้าแก่ยุคใหม่ / พัสชา เดือนเพ็ญ 6 

553 222 ข้อควรจ าส าหรับนักบริหาร / ซี นอร์ทโคท พาร์กินสัน 1 

554 คัมภีร์นักบริหาร / ซี นอร์ทโคท พาร์กินสัน 6 

555 สุดยอดนักบริหาร / ซี. นอร์ทโคท พาร์กินสัน 3 

556 สุดยอดนักบริหาร / ซี. นอร์ทโคท พาร์กินสัน 1 

557 A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ / พิชิต เทพวรรณ์ 1 

558 คุณคือนักบริหาร / พิธาน เอกวิทย์ 6 

559 เจ้าพ่อธุรกิจ TOP DOG / เจ.เดวิด พินคัส 6 

560 เทคนิคการจัดการโครงการโดย CPM และ PERT / พิภพ ลลิตาภรณ์ 1 

561 เทคนิคการจัดการโครงการโดย CPM และ PERT / พิภพ ลลิตาภรณ์ 6 

562 การวางแผนและการจัดการโครงการ / พิภพ สุวรรณรักษ์ 1 

563 เทคนิควิธีประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี 1 

564 ค าถามส าเร็จรูปส าหรับการสัมภาษณ์/ มัลคอล์ม พีล 3 

565 เส้นทางสู่ความส าเร็จของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 5 ส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ / พูลพร 
แสงบางปลา 

15 

566 Benchmarking การเทียบเคียง = Benchmarking Basics / เจมส์ จี. แพ็ทเตอร์สัน 3 
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567 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 สวัสดิการพนักงาน เพื่อการวางแผนด้าน
แรงงาน ระบบบัญชี และภาษีอากร / เพ่ิมบุญ แก้วเขียว 

1 

568 T-Shirts and suits ธุรกิจสร้างสรรค์ เขาท ากันยังไง / เดวิด แพร์ริช 1 

569 มดกับช้าง บทเรียนการเป็นผู้น าตัวเอง / วินซ์ โพสเซนที 1 

570 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information System / ไพบูลย์ 
เกียรติโกมล และ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

1 

571 หลักการสัมมนา / ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 3 

572 หลักการสัมมนา / ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 1 

573 การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี / ไพโรจน์ ชลารักษ์ 1 

574 การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี = Knowledge Management : Theoretical 
Concepts / ไพโรจน์ ชลารักษ์ 

3 

575 เทคนิคการจัดสัมมนาและการฝึกอบรม = Technical seminars and training / 
ไพโรจน์ เนียมนาค 

1 

576 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา 1 

577 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ไพศาล ไกรสิทธิ์ 1 

578 หยั่งเชิงนักบริหาร / โรเจอร์ ฟริตซ์ 3 

579 80 วิธีเพ่ือเป็นนายชั้นเยี่ยม / เดวิด ฟรีแมนเทิล 10 

580 ซุบเปอร์บอสส์ 136 ดัชนี คัมภีร์บริหารคนและงาน / เดวิด ฟรีแมนเทิล 1 

581 โพรฟิตบอสส์ 100 วิธีส าหรับนักบริหารเพ่ือผลก าไรสูงสุด / เดวิด ฟรีแมนเทิล 1 

582 How to become CEO = วิธีสู่ผู้น าองค์กร / เจฟฟรีย์ เจ ฟอกซ์ 3 

583 เรน เรียนลัดหลักสูตรเอ็มบีเอ = Rain : What a paperboy learned about 
business / Jeffrey J. Fox ; แปลโดย สุนันทา ไชยสระแก้ว 

1 

584 เทคนิคการจูงใจพนักงาน = 30 minutes...to motivatie your staff / แพทริค 
ฟอร์ไซท์ 

1 

585 วิธีแก้ไขเชิงป้องกันเมื่อพนักงานท าไม่ได้ดั่งใจ / ฟอร์ดินานด์ เอฟ. ฟอร์นีส์ 15 

586 รู้เขารู้เรา / มอร์ติเมอร์ อาร์. เฟนเบอร์ก 3 

587 รู้เขารู้เรา / มอร์ติเมอร์ อาร์. เฟนเบอร์ก 1 

588 สัมภาษณ์อย่างไรจึงได้งาน / ไคลฟ เฟลทเชอร์ 6 

589 การประเมินโดยอิงกับความสามารถ / เชอร์ลีย์ เฟลทเชอร์ 6 

590 เทคนิคการจัดประชุมให้ส าเร็จ...ด้วยเวลาเพียงครึ่งเดียว / ไมโล โอ แฟรงค์ 1 

591 กลยุทธ์เจาะใจลูกค้า : 24 แนวทางพิชิตปัญหาในการขายของคุณ = Why 
customers don't do what you want them to do / เฟอร์ตินานต์ เฟอร์นีส์ 

1 

592 ฝึกลูกน้องให้เก่ง / เฟอร์ดินันด์ เอฟ โฟนีส์ 6 

593 ยุทธวิธีการท าธุรกิจอย่างมืออาชีพ / ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 1 
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594 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ = Strategic business innovation 
management / ภาณุ ลิมมานนท์ 

1 

595 การจัดการความรู้ KM = Knowledge management The Experience / ภารดร 
จนิดาวงศ ์

3 

596 เกมและการวางแผนธุรกิจ / ภูวเดช อัศวเวคิน 3 

597 ไปให้ถึงดวงดาว / มงคล ยิ้มประยูร 1 

598 Dialogue สุนทรียสนทนา ฉบับนักปฏิบัติ / มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1 

599 Dialogue สุนทรียสนทนา : ศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์สคิปัญญาร่วมกันของมนุษย์ / 
มนต์ชัย พนิิจจิตรสมุทร 

1 

600 ยุทธศาสตร์การสร้างทีมให้ประสบความส าเร็จ / มนูญ ตนะวัฒนา 3 

601 การจัดการโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน 15 

602 การจัดการโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน 1 

603 การจัดการโครงการ = Project Management / มยุรี อนุมานราชธน 1 

604 สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "HR INNOVATION" [DVD] / สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1 

605 แนวการศึกษาชุดวิชา การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม 32712 หน่วยที่ 8-15 = 
Strategic planning and control / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

606 เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่1-7 = Human 
Resource Development / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

607 ประมวลสาระชุดวิชา การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม หน่วยที่ 11-15 = 
Strategic Planning and Control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

608 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 1-8/ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

6 

609 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 9-
15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

6 

610 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการจัดการโครงการ หน่วยที่ 
11-12 = Policy, project and project management / สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

611 เอกสารการสอนวิชาการวางนโยบาย โครงการ และการจัดการโครงการ = Policy, 
project and project management หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

612 เอกสารการสอนวิชาการวางนโยบาย โครงการ และการจัดการโครงการ = Policy, 
project and project management หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 
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613 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบายโครงการและการจัดการโครงการ หน่วยที่ 6 
- 10 / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

614 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางนโยบาย โครงการและการจัดการโครงการ หน่วยที่ 
1-5 / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

615 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 = Human 
resource management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

616 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 

617 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 

618 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการค่าตอบแทน หน่วยที่ 1-8 = Compensation 
administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

619 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

620 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 

621 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 

622 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

623 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

624 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานบุคคล หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6 

625 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

626 เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและควบคุมงานบริหาร หน่วยที่ 9-15 / 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

627 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

628 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

629 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 

630 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 
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631 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

632 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 

633 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว 
หน่วยที่ 8 - 15 / สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

634 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว 
หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

635 เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยที่ 1-7 / สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 

636 เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน หน่วยที่ 8-15 / 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 

637 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการค่าตอบแทน หย่วยที่ 9-15 = Compensation 
administration / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1 

638 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 1-7 = Human 
resource development / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
ราธิาช 

1 

639 เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 8-15 = Human 
resource development / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิาช 

1 

640 ผู้น าระดับโลก / เฮลมุช มอยเชอร์ 6 

641 จัดเวลาอย่างมืออาชีพ = Time management form the inside out / จูลี มอร์
เกนสเทิร์น 

1 

642 ทักษะการจัดการการประชุม / นิก มอร์แกน 1 

643 รีเอ็นจิเนียริ่ง / แดเนียล มอริส 15 

644 ชุบชีวิตะรกิจ / เจฟฟรี่ มอสส์ 3 

645 การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน / มะลิวัลย์ ตันติสันติสุข 1 

646 ทัศนะของข้าพเจ้า / โดโนะสุเกะ มัตซึชิตะ 10 

647 กลยุทธ์ธุรกิจ = Business Strategy / มัลลิกา ต้นสอน, ฉัตยาพร เสมอใจ 3 

648 TOYOTA มหาอ านาจยานยนต์ หมายเลข 1 / David Magee 1 

649 27 กลยุทธ์หางานให้เหมาะใจ / จอห์น เจ. มาคัส 6 

650 การจัดการโครงการ ด้วย CPM และ PERT/ มานพ วราภักดิ์ 1 

651 การจัดการโครงการ ด้วย PERT และ CPM / มานพ วราภักดิ์ 1 

652 เคล็ดลับนักบริหาร / มานิต รัตนสุวรรณ 3 

653 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ / ไมเคิล เจ. มาร์ควอดต์ 1 
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654 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ / ไมเคิล เจ. มาร์ควอดต์ 1 

655 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ / ไมเคิล เจ. มาร์ควอดต์ 1 

656 การสื่อสารทางธุรกิจ = Business Communication / แมรี มุนเตอร์ 3 

657 หลักการสัมภาษณ์ในวงการจัดการธุรกิจ และการสื่อสารมวลชน / เมตตา กฤตวิทย์ 15 

658 หลักการสัมภาษณ์ในวงการจัดการ การสื่อสารมวลชน / เมตตา วิวัฒนานุกูล 1 

659 หลักการสัมภาษณ์ในวงการจัดการธุรกิจ การสื่อสารมวลชน และการวิจัย / เมตตา วิ
วัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) 

6 

660 It's Alive : ธุรกิจมีชีวิต / คริสโตเฟอร์ เมเยอร์ และ สแตน เดวิส 1 

661 พลวัตการจัดการความขัดแย้ง / เบอร์นาร์ด เมเยอร์ 1 

662 คัมภีร์นักบริหาร : เคล็ดลับความส าเร็จในการจัดการธุรกิจของจีนที่ชาวตะวันตกต้อง
น าไปใช้ / บอบ เมสซิง 

1 

663 คิดเล็กก าไรใหญ่...ทันใจ/ แสตนลี่ย์ ไอ เมสัน 3 

664 คัมภีร์ การพัฒนาภาวะผู้น า = Writers on leadership / จอห์น แวน เมาริก 6 

665 คัมภีร์ การพัฒนาภาวะผู้น า = Writers on Leadership/ จอห์น แวน เมาริก 1 

666 ภาวะผู้น า 5 ระดับ = The 5 Levels of Leadership / จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ 1 

667 คือความเป็นหนึ่ง = Cutting Edge : Gillette 's Journey to Global leadership/ 
กอร์ดอน แมคกิบเบน 

6 

668 คือความเป็นหนึ่ง = Cutting Edge : Gillette 's Journey to Global leadership/ 
กอร์ดอน แมคกิบเบน 

1 

669 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม / เกรี่ อี. เอช แม็คอาร์เคิล 3 

670 สุดยอด...วิธีการเจรจาต่อรองที่ประสบผลส าเร็จ / โรเบิร์ท อาร์ แมดดุกส์ 3 

671 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ = Personnel Planning and 
Policy / ยงยุทธ เกษสาคร 

1 

672 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / ยงยุทธ เกษสาคร 6 

673 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม = Leadership and Quality Management of 
Teamwork / ยงยุทธ เกษสาคร 

1 

674 อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม : ระบบการควบคุมภายในส าหรับองค์กรธุรกิจ / 
ยรรยง ธรรมธัชอารี 

1 

675 เทคนิคการจูงใจให้ท างาน / ยอดชาย ทองไทยนันท์ 3 

676 การจัดการ ความเปลี่ยนแปลง / ยุดา รักไทย 15 

677 กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ = Business Alliances Strategy / ยุดา รักไทย และสุภาวดี 
วิทยะประพันธ์ 

3 

678 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ / ยุดา รักไทย 1 

679 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม / ยุทธ ไกยวรรณ์ 1 
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680 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : สร้างองค์กรอัจฉริยะ / ยุทธนา แซ่
เตียว 

3 

681 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงาน / ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ 3 

682 องค์การเพ่ือการเรียนรู้ / ยุรพร ศุทธรัตน์ 1 

683 เส้นทางสู่ CoP สไตล์ศิริราช / ยุวดี เกตสัมพันธ์ สมใจเนียมหอม และบุญดี บุญญา
กิจ 

1 

684 เทคนิคใหม่ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างาน / มาร์ติน จอห์น เยต 3 

685 การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 3 

686 การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ / เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 1 

687 การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ / เยาวเรศ ทัพพันธุ์ 15 

688 กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / รศนา อัชชะกิจ 15 

689 กระบวนการแก้ปัญหา และตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ / รศนา อัชชะกิจ 28 

690 เคล็ด (ไม่) ลับกับการจัดการ "ฅ" คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้ : The turth 
about managing people and nothing but the truth / สตีเฟ่น พี. ร็อบบิ้นส์ 

1 

691 เคล็ด (ไม่) ลับกับการจัดการ "ฅ" คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้ The turth 
about managing people and nothing but the truth / สตีเฟ่น พี. ร็อบบิ้นส์ 
แปลโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 

1 

692 เคล็ด (ไม่) ลับกับการจัดการ "ฅ" คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้ : The turth 
about managing people and nothing but the truth / สตีเฟ่น พี. ร็อบบิ้นส์ 

3 

693 ตัดสินใจเพ่ือชัยชนะ = Decide & Conquer / สตีเฟ่น พี. ร็อบบิ้นส์ ; เขียน ดนัย 
จันทร์เจ้าฉาย ; เรียบเรียง 

3 

694 คิดอย่างเขียน เขียนแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ = Business planing / ระภีพงศ์ จัน
ทวีสมบูรณ์ 

1 

695 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ - ธุรกิจการการบริการ / รัชกฤช คล่องพยาบาล 1 

696 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ - ธุรกิจการค้า / รัชกฤช คล่องพยาบาล 1 

697 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ - ธุรกิจการผลิต / รัชกฤช คล่องพยาบาล 1 

698 การประเมินผลโครงการ : การวิจัยเชิงประเมิน / รัตนะ บัวสนธ์ 6 

699 การวางแผนการประเมินที่มีคุณค่า : การประเมินแผนของโครงการ / ลีโอนาร์ด รัท
แมน ; เขียน วาสนา ประวาลพฤกษ์ ; แปล 

1 

700 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ราณี อิสิชัยกุล 1 

701 คู่มือหัวหน้างาน / กอร์ดอน พี ราบี 1 

702 กลวิธีปกครองคน / แคทลีน เค. รีอาร์ดอน 3 

703 สารสนเทศทางธุรกิจ / รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ 6 

704 เป้าหมาย และวิธีการก าหนดเป้าหมาย / ลาร์ริ เอ. รูอิลารด์ 3 
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705 นายชั้นยอดเป็นอย่างนี้ / เชอริล เรมอนด์ 3 

706 บริหารงานปฎิบัติการให้ส าเร็จใน 1 สัปดารห์ = Operations Management In A 
Week / เริงศักดิ์ ปานเจริญ 

1 

707 การจัดการจัดการเวลา = Time Management / ไมเคิล โรเบอร์โต 3 

708 บริหารคนเก่งให้เก่งกาจและฉลาดยิ่ง = Managing Talented People / อลัน 
 โรเบิร์ตสัน และเกรแฮม แอ๊ปปี้ 

3 

709 หลักการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ / พอลล์ เจมส์ 
 โรแบร์ 

15 

710 การตัดสินใจทางธุรกิจ = Decision MaKing / อลัน เจ. โรว ี 1 

711 สร้างทีมเสือ/ เครก เอส.ไรซ์ 1 

712 Loyalty วิถีท่ีถูกต้อง = Put a New Leans on Loyalty to Magnify Proitability 
/ เฟรดเดอริค เอฟ. ไรด์เฮลด์ และฟิล เชฟเตอร์ 

3 

713 เป็นหัวหน้าดีไม่ใช่อยู่ที่ดวง / เซอริล ไรมอลด์ 1 

714 แบบฟอร์มและรายงานในการจัดการงานทรัพยากรบุคคล = Hr Forms & Reports 
ลัดดา เตมีย์ 

1 

715 ประสบการณ์บริหารของข้าพเจ้า / หลุยส์ บี. ลันด์บอร์ด 1 

716 ฟิช ! = Fish ! a remarkable way to boost marale and improve results / 
สตีเฟน ซี ลันเดน, แฮร์รี พอล และ จอห์น คริสเตนเซน 

1 

717 ฟิช ! = Fish ! a remarkable way to boost marale and improve results / 
สตีเฟน ซี ลันเดน, แฮร์รี พอล และจอห์น คริสเตนเซน 

6 

718 ฟิช != Fish ! a remarkable way to boost marale and improve results / สตี
เฟน. ซี ลันเดน, แฮร์รี พอล และจอห์น คริสเตนเซน 

1 

719 การสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ = (Job application & Interview) / ล าดวน จาด
ใจด ี

15 

720 การสอบสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้งาน = (Interviews for Future Employment) / 
ล าดวน จาดใจดี 

15 

721 101 วิธีสู่ความเป็นยอดผู้จัดการขายปลีก / เกรแฮม ลิตเติล 28 

722 การจัดการจัดการทีมงาน = Harvard Business Essentials / ริชาร์ด ลุกซ์ 3 

723 การจัดการจัดการทีมงาน = Harvard Business Essentials / ริชาร์ด ลุกซ์ 3 

724 คัมภีร์ผู้จัดการ = Manager's toolkit / ริชาร์ด ลุกซ์ และคริสโตเฟอร์ บาร์ตเลตต์, 
ณัฐยา สินตระการผล ; แปลและเรียบเรียง 

1 

725 คัมภีร์นักนวัตกรรม = The Innovator's Toolkit / ริชาร์ด ลุกซ์ 1 

726 เจ้านายในฝัน (ร้าย)&การจัดการเจ้านายให้ได้ผลดี = Bad Boss, Employees' 
Nightmare & How To Manage Them / เลขาฯ หน้าแฉล้ม 

1 

727 พลังแห่งแรงจูงใจ / มิเชล เลอเบิฟ 6 
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728 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management information systems / 
Kenneth C.Laudon 

1 

729 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information Systems /  
เคนเนท, ซี เลาดอน และเลาดอน, จีนส์ 

1 

730 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ = Management Information Systems /  
เคนเนท, ซี เลาดอน และเลาดอน, จีนส์ 

3 

731 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ Management information systems/ Kenneth 
C.Laudon 

1 

732 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ / ซาย แลนโด บาร์บารา แลนโด และดาริส 
แลนโด 

3 

733 ตัดสินใจสไตล์ผู้น า = Make better decisions-faster / แดน โลวัลโล และคณะ 1 

734 ตัดสินใจสไตล์ผู้น า = Make better decisions-faster / แดน โลวัลโล และคณะ 3 

735 การสอบสัมภาษณ์งาน = 30 minutes...before your job interview / จูน ไลส์น 6 

736 การจัดการโครงการพัฒนาของรัฐ = Managing public development Projects / 
วรเดช จันทรศร 

1 

737 ผู้น า / วรนุช เพิ่มเปียพฤฒิ 10 

738 100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ 15 

739 การจัดการคนดื้อ / วรภัทร์ ภู่เจริญ และอัศวิน จักษุสุวรรณ 3 

740 องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ = Learning Organization & 
Knowledge Management / วรภัทร์ ภู่เจริญ 

3 

741 เป้าหมายของก าไร : คุณค่าแห่งความร่วมมือ (คู่มือกลยุทธ์ CSR บนกระบวนทัศน์
ใหม่ / วรรณา ประยุกต์วงศ์และปารีณา ประยุกต์วงศ์ 

1 

742 การท างานเป็นทมี / วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ 3 

743 การจัดการค่าตอบแทน = Compensation Management / วรารัตน์ เขียวไพรี 1 

744 KPIs Principle to Practice : วิธีสร้างดัชนีชี้วัดที่ได้ผลจริง / วสิษฐ์ พรหมบุตร  
สุธี ปิงสุทธิวงศ์ และ เจริญสิน เลิศมหกิจ 

1 

745 สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจกลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี / เอียน วอร์น็อค 6 

746 การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ = (Logistics Outsourcing) / วัชรพล สุขโหตุ 1 

747 แม่ทัพ : ภาวะผู้น าเชิงเปรียบเทียบ / วัชระ รณนภากาศ ฤทธาคนี 1 

748 BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน / วัฒนา พัฒนพงศ์ 15 

749 BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน / วัฒนา พัฒนพงศ์ 3 

750 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดการเพ่ิมผลผลิตภาคบริการ = Introduction to 
Productivity Measurement in Service Sector / วัฒนา พัฒนพงศ์ 

3 

751 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดการเพ่ิมผลผลิตภาคบริการ = Introduction to 
Productivity Measurement in Service Sector / วัฒนา พัฒนพงศ์ 

1 
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752 การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ / วัฒนา  
วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืนๆ 

3 

753 การวางแผนกลยุทธ์ ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ/ วัฒนา  
วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืนๆ 

1 

754 ปฏิบัติการฝ่าวิกฤติ = A Crisis Survival Guide / มิเชล ดี. วัทก้ินส์ และคนอ่ืน ๆ 3 

755 การเจรจาต่อรอง = Negotiation / ไมเคิล วัทกินส์ 1 

756 การเจรจาต่อรอง = Negotiation / ไมเคิล วัทกินส์ 3 

757 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม / วันตา เทือกขันตี 3 

758 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม /  
วันตา เทือกขันตี 

1 

759 เอกสารประกอบการสอน รายวิชาจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม /  
วันตา เทือกขันตี 

8 

760 17 เครื่องมือนักคิด = Problem solving devices / วันรัตน์ จันทกิจ 3 

761 17 เครื่องมือนักคิด = Problem solving devices / วันรัตน์ จันทกิจ 1 

762 วิสัยทัศน์ไอที / ชาร์ลส์ บี. วาง 3 

763 วิสัยทัศน์ไอที / ชาร์ลส์ บี. วาง 3 

764 คู่มือ ผู้ตรวจติดตาม / วารินทร์ สินสูงสุด 28 

765 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การ : บรรลุ องค์การใฝ่เรียนรู้ ด้วย การฝึกอบรมเชิง
ยุทธศาสตร์ และ การร่วมเรียนรู้ / วารินทร์ สินสูงสุด 

3 

766 รับการตรวจติดตาม / วารินทร์ สินสูงสุด 21 

767 คู่มือการสร้างและการใช้เกมประกอบการอบรม/ วารินทร์ อักษรน า 1 

768 KM วันละค า "จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM" / วิจารณ์ พานิช 1 

769 การฝึกอบรม / วิจิตร อาวะกุล 28 

770 การฝึกอบรม / วิจิตร อาวะกุล 45 

771 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ / วิชัย ปีติเจริญธรรม 3 

772 การสรรหาการฝึกอบรม และการพัฒนาคน / วิชัย ผลมูล 1 

773 การสรรหาการฝึกอบรม และการพัฒนาคน / วิชัย ผลมูล 10 

774 มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม / วิชัย แหวนเพชร 15 

775 มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม / วิชัย แหวนเพชร 1 

776 มนุษยสัมพันธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม / วิชัย แหวนเพชร 5 

777 การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกลยุทธ์ / วิชิต  
อู่อ้น 

1 

778 AHP การตัดสินใจขั้นสูงเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและความอยู่ดีมีสุขของมหาชน 
/ วิฑูรย์ ตันศิริคงคล 

1 
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779 AHP กระบวนการตัดสินใจที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก / วิฑูรย์ ตันศิริมงคล 15 

780 คุณภาพ คือ การปรับปรุง / วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 

781 คุณภาพ คือ การเรียนรู้ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี 15 

782 คุณภาพ คือ ความยั้งยื่น / วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 

783 ยอดหัวหน้างาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี 6 

784 บริษัทใหญ่ๆ รับคนแบบไหนเข้าท างาน / วิทวัส มั่นคง 1 

785 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม/ วิน เชื้อโพธิ์หัก 1 

786 คู่มือส าหรับคนไม่มีเส้น สัมภาษณ์อย่างไรจึงได้งาน/ วิภา อุตมฉันท์ 1 

787 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม / วิภาพรรณ กนิษฐนาคะ 1 

788 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / วิรัช วิรัชนภิาวรรณ 3 

789 ผู้จัดการหญิงยุคใหม่ไฟแรง : 50 เคล็ดลับที่เฉียบคมและชาญฉลาดเพื่อความเป็นเลิศ
ของนักบริหาร / ชารอน แลมฮัท วิลเลน ; เขียน กุลนิดา รุจิกร ; แปลและเรียบเรียง 

3 

790 การจัดการโครงการ : แนวทางปฎิบัติจริง / วิสูตร จิริด าเกิง 1 

791 การจัดการโครงการ : แนวทางปฎิบัติจริง / วิสูตร จิริด าเกิง 1 

792 การจัดการเพ่ือควบคุมความสูญเสีย / วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 28 

793 การจัดการคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการจัดการเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั้ง
ยืน เล่ม 1 / วีรพจน์ ลือประสิทธ์สกุล 

1 

794 การจัดการคุณค่าทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีใหม่ในการจัดการเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างยั้ง
ยืน เล่ม 1 / วีรพจน์ ลือประสิทธ์สกุล 

2 

795 คู่มือรีเอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจไทย / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล 3 

796 คู่มือรีเอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจไทย / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล 1 

797 คู่มือวิธีจัดท าแผนธุรกิจ / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1 

798 คู่มือวิธีบริหารโครงการธุรกิจ / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 6 

799 เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 3 

800 เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 6 

801 เล่าให้คิด / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 3 

802 เล่าให้คิด / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1 

803 สู่เส้นชัย Will to win / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1 

804 องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ / วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1 

805 เจ้าประคุ้น..น ขอเป็นหัวหน้างาน ตัวจริง เสียงจริง ซะทีเถอะ / วีระ บุญญาดีวงศ์ 1 

806 พุทธธรรมกับการจัดการงานบุคคล / วีระ อ าพันสุข 1 

807 เขย่า Balanced Scorecard แล้วลงมือท า...ทีละข้ันตอน...ตลอดแนว / วีระเดช เชื้อ
นาม 

3 
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808 Developers in thailand 1992 / วีระพล รักธรรม ; บรรณาธิการ 6 

809 กระบวนการตัดสินใจ / วีระพล สุวรรณนันต์ 12 

810 กระบวนการตัดสินใจ / วีระพล สุวรรณนันต์ 6 

811 การเขียนแผนและโครงการในรูป Logical framework / วรีะพล สุวรรณนันต์ 3 

812 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนและโครงการ/ วีระพล สุวรรณนันต์ 2 

813 ความรู้เบื้องต้นในการจัดท าแผนและโครงการ ตอน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
แผนและโครงการ / วีระพล สุวรรณนันต์ 

3 

814 หลักและเทคนิคการวางแผน / วีระพล สุวรรณนันต์ 1 

815 หลักและเทคนิคการวางแผน / วีระพล สุวรรณนันต์ 6 

816 การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 1 

817 การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 1 

818 คู่มือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครางสร้าง : จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี / วีระวัฒน์ 
ปันนิตามัย 

1 

819 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง= Change Leader/ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย 3 

820 พฤติกรรมการตัดสินใจ / วุฒิชัย จ านงค์ 9 

821 คิดเชิงกลยุทธ์ : ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ = Strategic Thinking : a step-by-step 
approach to strategy / ซิมอน วูทตันและ เทอร์รี่ ฮอนเน่ 

1 

822 คู่มือบริหารงานบุคคล / เวชยนัต์ คีตโกมล 1 

823 FedEx บริษัทมหัศจรรย์ : บัญญัติ 11 ประการสร้างธุรกิจมหัศจรรย์เหนือขีดจ ากัด / 
เจมส์ เวเธอบี 

6 

824 กลเม็ดเคล็ดลับการจัดการคน / ลอว์เรนซ์ เวลส ์ 1 

825 เขียน MEMO ให้สมบูรณ์แบบ / แพตทริเชีย เอช. เวสต์ไฮเมอร์ 6 

826 101 สถานการณ์ในโลกของนักบริหาร / วิลเลี่ยม แวคส์ 1 

827 วิธีท างานร่วมกันเจ้านาย...ให้ประสบความส าเร็จ / เจอร์รีย์ ไวซินสกี้ 3 

828 น้อยๆ หน่อย...นาย / บ็อบ ไวน์สไตน์ 1 

829 เขียนแผน OTOP = Business plan / ศรีกัญญา มงคงศิริ 1 

830 Business Plan : เขียนแผน Otop / ศรีกัญญา มงคลศิริ 3 

831 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ / ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยงชัย 1 

832 การจัดการงานบุคคล / ศรีอรุณ เรศานนท์ 1 

833 ระบบสารสนเทศปละเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information Systems and 
Knowledge Management Technology / ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร 
ยุทธนวิบูลย์ 

1 

834 รีเอ็นจิเนียริ่ง / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน ์ 1 
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835 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / ศิริพงษ์ เศา
ภายน 

1 

836 Smart Leaderships : กลยุทธ์การน าระดับกูรู / ศิริยุพา รุ่งเริงสุข 1 

837 ทฤษฎีองค์การ ฉบับมาตรฐาน = Organization Theory / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ 

1 

838 นโยบายธุรกิจ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ = Business policy 
and Strategic management / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 

3 

839 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 15 

840 การวางแผนและควบคุมโครงการ / ศิริวัฒน์ ไชยชนะ 21 

841 ศาสตร์แห่งความส าเร็จ / โดย ศุภเศรษฐ์ ; นามแฝง 1 

842 รีเอ็นจิเนียริ่ง ทางออกของธุรกิจ / เศรษชัย ศรีวีระกุล 6 

843 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ส าหรับการสร้างองค์การยุคใหม่ = Organizations 
vision, values and mission / ซินเทีย สก็อตต์ เดนนิส จัฟฟี และเกวนส์, อาร์ 

1 

844 จัดเวลาพิชิตงาน / ดรู สก็อตต์ 3 

845 ชั่วโมงท่ียี่สิบห้า วิธีบริหารเวลาแนวใหม่ / ดรู สก็อตต์ 3 

846 การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core competency = Innovation to the Core / ปี
เตอร์ สการ์ซินสกี้ และโรแวน กิ๊บสัน ; เขียน ณัฐยา สินตระการผล ; แปล 

1 

847 เคล็ด(ไม่)ลับกับการจัดการ "ฅ" คน ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าสัจธรรมนี้ / สตีเฟ่น พี.ร็อบ
บิ้นส์ 

1 

848 Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ [VCD] / สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ 

1 

849 TQA ถึงเส้นชัยก่อนใคร เล่ม 1 / ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

1 

850 กรณีศึกษา Best practices / ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

1 

851 กรณีศึกษา การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Best Practices 
Customer satisfaction and Relationships / สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

6 

852 กรณีศึกษา การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Best Practices 
Customer satisfaction and Relationships / สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

1 

853 กรณีศึกษา การสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า = Best Practices 
Customer satisfaction and Relationships / สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

1 

854 กรณีศึกษา ภาวะผู้น า = Best practices leadership / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 15 

855 กรณีศึกษา สารสนเทศและการวิเคราะห์ / สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 4 

856 กรณีศึกษา สารสนเทศและการวิเคราะห์ = Best Practices Information and 
Analysis / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

1 
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857 กรณีศึกษา สารสนเทศและการวิเคราะห์ = Best Practices Information and 
Analysis / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

1 

858 กรณีศึกษาการมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล / สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 6 

859 การควบคุมด้วยการมองเห็น [VCD] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 

860 การปรับปรุงวิธีการท างาน [VCD] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 

861 การสอนงาน [VCD] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 

862 บทบาทและทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ [VCD] / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 

863 นวัตกรรมการจัดการความรู้ : โรงเรียนชาวนากระบวนการพัฒนานักเรียนชาวนาให้
วัฒนา / สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) 

3 

864 สัมมนา บันทึก : ศึกษาการออกแบบ / สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 4 

865 การจัดการงานบุคคล [วีดิทัศน์]/ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 

866 การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ/ สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ 10 

867 การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ/ สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ 3 

868 การวางแผนและการจัดการประชุมทางวิชาการ / สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ 15 

869 คิดเชิงกลยุทธ์/ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 1 

870 คิดเชิงกลยุทธ์ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 3 

871 บริษัทประเทศไทยว่าด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ / สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 3 

872 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม 15 

873 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม 1 

874 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม 15 

875 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม 3 

876 เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย 3 

877 เทคนิคการประเมินโครงการ / สมคิด พรมจุ้ย 3 

878 การสัมมนา / สมจิตร เกิดปรางค์ 1 

879 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน / สมใจ ลักษณะ 1 

880 หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = Principles of international business 
management / สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส 

3 

881 108 เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร / สมชาติ กิจยรรยง 3 

882 Walk rally : เกมและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์กร / สมชาติ กิจยรรยง 1 

883 Walk rally : สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน / สมชาติ กิจยรรยง 6 

884 การพัฒนาทีมงานบริการ / สมชาติ กิจยรรยง 3 

885 เกมและกิจกรรมผสมผสานเพื่อพัฒนาบุคลากร / สมชาติ กิจยรรยง 21 

886 ความฉลาดรู้ของผู้น า / สมชาติ กิจยรรยง 3 
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887 คิดใหม่ ท าใหม่ ก้าวไกลในอาชีพ / สมชาติ กิจยรรยง 3 

888 เทคนิคการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย์  
ณ ตะกั่วทุ่ง 

1 

889 เทคนิคการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ / สมชาติ กิจยรรยง 3 

890 เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ประสบความส าเร็จ : เคล็ดลับการเป็น สุดยอดวิทยากร ! / 
สมชาติ กิจยรรยง 

1 

891 เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง 1 

892 พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมสันทนาการ / สมชาติ กิจยรรยง 1 

893 สู่ความเป็นเลิศในการจัดการตน บริหารคนและงาน / สมชาติ กิจยรรยง 1 

894 สูตรส าเร็จการจัดฝึกอบรม / สมชาติ กิจยรรยง 3 

895 5 ส.ที่มองไม่เห็น / สมชาย พิทยาอุดมฤกษ์ 1 

896 กรณีศึกษากลยุทธ์ธุรกิจ ล าดับที่ 2 / สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 15 

897 กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ/ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 10 

898 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / สมชาย หิรัญกิตติ 15 

899 รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ / สมบูรณ์ ไพบูลย์ และคณะ 

1 

900 องค์การแห่งการสร้างนวัตกรรม / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล 1 

901 เจาะลึกเบื้องหลัง เถ้าแก่ SMEs / สมพร กิตติโสภากูร 15 

902 การจัดการจัดการโครงการ / สมพิศ สุขแสน 1 

903 การจัดการเวลา ฉบับสมบูรณ์ / สมภพ โรจนพันธ์ และบุญมาก พรหมพ้วย 1 

904 มิติใหม่ของการจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการสนับสนุนโดยเครือข่ายภูมิภาค 
[DVD] / สมโภชน์ นพคุณ 

1 

905 การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ 6 

906 การติดต่อสื่อสารขององค์การ / สมยศ นาวีการ 1 

907 การจัดการ / สมยศ นาวีการ 15 

908 การจัดการ / สมยศ นาวีการ 1 

909 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สมยศ นาวีการ 15 

910 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สมยศ นาวีการ 15 

911 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สมยศ นาวีการ 6 

912 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สมยศ นาวีการ 10 

913 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สมยศ นาวีการ 1 

914 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ : Strategic Management and Business 
Policy / สมยศ นาวีการ 

1 
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915 ความส าเร็จทางการจัดการ / สมยศ นาวีการ 1 

916 การจัดท าแผนธุรกิจ / สมฤดี บุญตานนท์ 1 

917 การสรรหาและบรรจุพนักงาน / สมศักดิ์ ขาวลาภ 1 

918 การสรรหาและบรรจุพนักงาน / สมศักดิ์ ขาวลาภ 3 

919 ภาวะผู้น า การจูงใจ และทีมงาน / สมศักดิ์ ขาวลาภ 1 

920 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล / สมาน รังสิโยกฤษณ์ 1 

921 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล/ สมาน รังสิโยกฤษณ์ 1 

922 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล / สมาน รังสิโยกฤษณ์ 15 

923 การจัดการการประชุม / สมิต สัชฌุกร 1 

924 การประชุมที่เกิดประสิทธิผล / สมิต สัชฌุกร 1 

925 เทคนิคการประชุมเครื่องมือการจัดการจัดการ / สมิต สัชฌุกร 1 

926 เทคนิคการประชุมเครื่องมือการจัดการจัดการ / สมิต สัชฌุกร 6 

927 เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ / สมิต สัชฌุกร 1 

928 ทักษิณ ชินวัตร อัศวินคลื่นลูกที่สาม / สรกล อดุลยานนท์ 3 

929 ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น ดีขั้น = Smarter, Faster, Better/ คาร์ลิน สโลน 1 

930 คู่มือผู้น าทักษะความคิดด้านขวาง / พอล สโลน 1 

931 การประเมินความคุ้มค่าเงินในงาน HRD / ริชาร์ด เอ. สวอนสัน 6 

932 ภาวะผู้น าของผู้บริหารมืออาชีพ / สัมมา รธนิธย์ 1 

933 คู่มือเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย ส าหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ [CD-ROM] / สามลดา 10 

934 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและแนวคิด = Human resource 
management : principle and concept / สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ 

1 

935 คู่มือหัวหน้างาน / สายสุนีย์ พุทธาคุณเจริญ 1 

936 เทคนิคการหางานท า / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ 1 

937 วิถี CEO WAY : 52 ความคิดพลิกชีวิตสู่ผู้บริหาร / สาโรจน ์โอพิทักษ์ชีวิน 1 

938 กระแสคน กระแสโลก เล่ม 4 / ส านักงาน ก.พ. 3 

939 กระแสคน กระแสโลก เล่ม 5 / ส านักงาน ก.พ 3 

940 กระแสคน กระแสโลก เล่ม 6 / ส านักงาน ก.พ. 3 

941 กระแสคน กระแสโลก เล่ม 7 / ส านักงาน ก.พ. 3 

942 เครื่องมือบริหารคน / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1 

943 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้น าการจัดการการเปลี่ยนแปลงประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับ นายกรัฐมนตรี [CD-ROM] / ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

1 

944 เครื่องมือทางยุทธศาสตร์ / ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 
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945 รายงานการวิจัยการจัดการงานบุคคลที่เหมาะส าหรับผู้ได้รับทุนไปศึกษา/อบรมใน
ต่างประเทศ [CD-ROM] / ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

1 

946 โครงการน าร่องศึกษาความเหมาะสมในการท างานของแรงงานหลังเกษียณอายุ ปี 
2551 [CD-ROM] / ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

1 

947 คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ [CD-ROM] / ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

1 

948 Behind the scenes : TQC Winner 2005 / ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ 

6 

949 ท าอย่างไรให้เขายอม / สิทธิโชค วรานุสันติกูล 1 

950 การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 1 

951 เกาะติดกระดาน mai / สิริพร สงบธรรม, วิกรม เกษมวุฒิ และธนเดช มหโภไคย 3 

952 การพัฒนางานด้วยระบบ / สีใบตอง (อัปสร) บุญประดับ 1 

953 การจัดการมนุษย์ให้สุดยอด / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ และคณะ 1 

954 แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย Competency / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ 1 

955 แม่ไม้นักบริหารศิลปะการจัดการแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล 1 

956 แม่ไม้นักบริหารศิลปะการจัดการแบบไทยๆ / สุขุม นวลสกุล 28 

957 เล่นกับคน "ศิลปะการจัดการแบบไทยๆ"/ สุขุม นวลสกุล 15 

958 เทคนิคการประเมินผลโครงการ / สุขุม มูลเมือง 1 

959 การพัฒนาทีมงาน / สุคนธ์ เครือน้ าค า 1 

960 กลยุทธ์ Brand Building สยามพารากอน VS เซ็นทรัลเวิลด์ / สุจรรยา สุนทรพร
เจริญ และ สรัญญา แดงอินทวัฒน์ 

1 

961 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / สุจิตรา จันทนา 1 

962 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม / สุจิตรา จันทนา 1 

963 อ่านลูกน้องมองนาย / สุจินต์ จันทร์นวล 1 

964 บัญญัติ 10 ประการสู่ความเป็นผู้น า / สุชา สารธรรม 1 

965 ไขปัญหาคนกับงาน / สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 1 

966 การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 15 

967 108-1009 กลเม็ดการสมัครงาน / สุเชาว์ ณ สงขลา 6 

968 เอกสารค าสอนวิชา 230361 การจัดการงานบุคคล / สุดา สุวรรณาภิรมย์ 1 

969 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative Analysis / สุทธิมา ช านาญเวช 3 

970 การจัดการการเปลี่ยนแปลง = Change management / สุเทพ เชาวลิต 1 

971 ภาวะความเป็นผู้น า / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 1 

972 ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 1 
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973 ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ 10 

974 คู่มือหางานอินเตอร์ = Finding the Future / สุธิดา วงษอ์นันต์ 3 

975 108 วิธีคิด 1009 วิธีการของผู้ประกอบการ เล่ม 2 / สุธี พนาวร 6 

976 ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศ = The journey to excellence / สุธี ปิงสุทธิวงศ์ และวลี
พร ธนาธิคม 

3 

977 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / สุนันทา เลาหนันทน์ 1 

978 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / สุนันทา  
เลาหนันทน์ 

3 

979 การสร้างทีมงาน / สุนันทา เลาหนันทน์ 1 

980 Q&A ปัญหาการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (IQA) / สุประภาดา โชติมณี 1 

981 การจัดการโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์ / สุพจน์ โกสิยะจินดา 10 

982 การจัดการโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์ / สุพจน์ โกสิยะจินดา 15 

983 การว่าจ้างพัฒนาระบบงาน IT = IT Outsourcing / สุพจน์ โกสิยะจินดา 3 

984 การวิเคราะห์ผลด าเนินการ / สุพจน์ โกสิยะจินดา 15 

985 ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน / สุพล ทองคลองไทร และชาญชัญ อาจินสมาจาร 1 

986 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สุพล เพชรานนท์ 1 

987 เคล็ดลับ ท างานแบบมือโปร / สุพัตรา สุภาพ 3 

988 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 1/ สุพัตรา สุภาพ 3 

989 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2 / สุพัตรา สุภาพ 3 

990 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 3 / สุพัตรา สุภาพ 3 

991 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 4 / สุพัตรา สุภาพ 3 

992 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 5 / สุพัตรา สุภาพ 3 

993 จับใจคน จับใจงาน เล่ม 6 / สุพัตรา สุภาพ 3 

994 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / สุภาพร ตันติสันติสม 3 

995 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน = Wage and Salary Management / สุภาพร 
พิศาลบุตร, ประเสริฐ ประสพสุขโชคมณี และก าธร ประสพสุขโชคมณี 

1 

996 การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร 3 

997 การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร 1 

998 การสรรหาและบรรจุพนักงาน = Recruitment and Placement of Personael / 
สุภาพร พิศาลบุตร 

6 

999 การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร 1 

1000 การสรรหาและบรรจุพนักงาน = Recruitment and Placement of Personael / 
สุภาพร พิศาลบุตร 

3 
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1001 เทคนิคการจูงใจพนักงาน = Motivation techniques / สุรพล เพชรไกร 1 

1002 การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ = Project Planning and 
Feasibility Study / สุรศักดิ์ นานานุกูล 

55 

1003 การวางแผนโครงการและแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ / สุรศักดิ์ นานานุกูล 3 

1004 การวางแผนและการควบคุม / สุรัสวดี ราชกุลชัย 1 

1005 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ / สุรัสวดี ราชกลุชัย 15 

1006 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ / สุรัสวดี ราชกลุชัย 1 

1007 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ / สุรัสวดี ราชกลุชัย 6 

1008 เทคนิคการเขียนค าอธิบายลักษณะงาน / สุรินทร รัฐเลิศกานต์ 6 

1009 มุ่งสู่ความเป็นเลิศการจัดการในทศวรรษใหม่ / สุริยะ วิริยะสวัสดิ ์ 6 

1010 การจัดการงานบุคคลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / สุวัจชัย สมไพบูลย์ 3 

1011 แนวโน้มการจัดการทรัพยากรบุคคล / สุวัจชัย สมไพบูลย์ 6 

1012 บริหารโครงการ / สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 21 

1013 บริหารโครงการ / สุวัฒน์ พัฒนไพบูลย์ 1 

1014 การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 1 

1015 การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 3 

1016 ความสามารถหลักขององค์กร / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 3 

1017 คู่มือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ 14 

1018 บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ = Balanced Scorecard Model / สุวัฒน์ ศิรินิรันดร ์ 3 

1019 คู่มือปฏิบัติส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบเพ่ือการก ากับดูแล
กิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ 

1 

1020 การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์ 15 

1021 กลยุทธ์การสัมภาษณ์คนในงานบริหาร / เสนาะ ติเยาว์ 15 

1022 การจัดการงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์ 1 

1023 การจัดการแบบผู้น า / เสนาะ ติเยาว์ 6 

1024 การสัมภาษณ์ในงานบุคคล/ เสนาะ ติเยาว์ 3 

1025 การสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์ 1 

1026 การสื่อสารในองค์การ / เสนาะ ติเยาว์ 55 

1027 ACTIVE LEADER ผู้น า 360 องศา / เสรี วงษ์มณฑา, สุขุม เฉลยทรัพย์ และชุษณะ 
เตชคณา 

3 

1028 เศรษฐีตัวจริง / โทมัส เจ. แสตนลีย์ 3 

1029 ต าราพิชัยยุทธ์ซุนวู สุดยอดแม่ไม้ธุรกิจเคล็ด (ไม่) ลับส าหรับธุรกิจยุคใหม่ : 36 
Business Stratagems / หวาง ซวนหมิง   

1 
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1030 16 กลยุทธ์บริหารคน / หวังเซียนหมิง 1 

1031 คัมภีร์จอมคน-หานเฟยจื่อ / หานเฟยจื่อ 1 

1032 เคล็ดลับการท างานให้ประสบความส าเร็จ / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม 3 

1033 เคล็ดลับการท างานให้ประสบความส าเร็จ : เทคนิคเพ่ิมประสิทธิภาพให้คนท างาน / 
อดุลย์ รัตนมั่นเกษม ; เรียบเรียง 

1 

1034 ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาแบบมือาชีพ = Decision making & problem solving 
strategies / จอห์น อแดร์ ; เขียน รัชนี เอนกพีระศักดิ์ ; แปล 

6 

1035 เป็นผู้น าที่ดีให้ได้ค าว่าเจ้านายจะตามมาเอง = Not Bosses But Leaders / จอห์น 
อแดร์ 

1 

1036 ผู้น าที่เป็นศุนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจ = The InspiRational Leader / Joha Adair 3 

1037 หลักและเทคนิคการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์ 1 

1038 หลักและเทคนิคของการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์ 10 

1039 หลักและเทคนิคของการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์ 3 

1040 หลักและเทคนิคของการวางแผน / อนันต์ เกตุวงศ์ 1 

1041 วิธีคิดของอนันต์ อนันตกูล/ อนันต์ อนันตกูล 3 

1042 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Management / อนันต์ชัย  
คงจันทร์ 

3 

1043 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / อนิวัช แก้วจ านงค์ 1 

1044 ชุดฝึกอบรมผู้บริหารและทีมงาน / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 3 

1045 101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 3 

1046 เกมนักบริหาร 101 กิจกรรมการฝึกอบรม / อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 3 

1047 HOW TO RECRUIT PROFESSIONALLY สรรหาและคัดเลือกอย่างมืออาชีพ / 
อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 

15 

1048 HOW TO RECRUIT PROFESSIONALLY สรรหาและคัดเลือกอย่างมืออาชีพ / 
อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 

3 

1049 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลมืออาชีพ / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช 3 

1050 เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการจัดการงานแรงงานสัมพันธ์ / อภิชัย ศรีเมือง 1 

1051 SuperBoss ต้องอย่างนี้ / อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 3 

1052 ผู้น าที่ชนะทุกสถานการณ์ / อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 1 

1053 สัมมนา / อรจิต ภูแพ 10 

1054 สัมมนา / อรจิต ภูแพ 10 

1055 Management by CEO Management by Policy = การจัดการโดยนโยบาย / 
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ 

6 

1056 101 คัมภีร์ฝ่าวิกฤต / อรรถการ สัตยพาณิชย์ 1 
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1057 Management Matrix = วิทยายุทธ์ 4 ขั้นสู่การเป็นนักบริหารชั้นเยี่ยม / อรรถสิทธิ์ 
หัสถีธรรม 

3 

1058 Supply Chain & Logistics = ทฤษฎีและตัวอย่างจริง / ทสึโตมุ อราคิ 3 

1059 Logistics case study in thailand / อรุณ บริรักษ์ 1 

1060 Logistics case study in thailand / อรุณ บริรักษ์ 1 

1061 การประเมิณผลการปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง) / อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร 1 

1062 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) / อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต 
สชัฌุกร 

1 

1063 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) / อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต 
สัชฌุกร 

1 

1064 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) / อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต 
สัชฌุกร 

1 

1065 การประเมินผลการปฏิบัติงาน แนวความคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการ/ 
อลงกรณ์ มีสุทธา 

1 

1066 การจัดการเจ้านาย / อัคร ศุภเศรษฐ์ 1 

1067 เตี่ยเล่าให้ฟัง คนจีนสร้างตัวอย่างไร / อังคณา จิวประไพพงศ์ 6 

1068 ลูกจ้าง 59 วินาที / แรย์ อังเดร์ 15 

1069 การจัดการเชิงปริมาณส าหรับนักบริหาร / อัจฉรา จันทร์ฉาย 15 

1070 การจัดการเชิงปริมาณส าหรับนักบริหาร / อัจฉรา จันทร์ฉาย 3 

1071 การพยากรณ์เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย 15 

1072 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย 1 

1073 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย 10 

1074 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย 15 

1075 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และจัดท า BSC / อัจฉรา  
จันทร์ฉาย 

1 

1076 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และจัดท า BSC / อัจฉรา  
จันทร์ฉาย 

3 

1077 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือวางแผนกลยุทธ์และจัดท า BSC (Balanced 
Scorecard) / อัจฉรา จันทร์ฉาย 

6 

1078 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือวางแผนกลยุทธ์และจัดท า BSC (Balanced 
Scorecard) / อัจฉรา จันทร์ฉาย 

3 

1079 ข้อคิดส าหรับผู้บริหารทั่วไป / โมหัมมัด อับดุลการเดร์ 6 

1080 สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือวางแผนกลยุทธ์และจัดท า BSC (Balanced 
Scorecard) / อัจฉรา จันทร์ฉาย 

1 

1081 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / อัศวิน เบญจฆรณี 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

1082 การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน / อัศวิน เบญจฆรณี 1 

1083 การจัดการโครงการ = Managing Projects Large and Small / โรเบิร์ต ดี. อัสติ 
คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; แปล 

3 

1084 การจัดการโครงการ = Managing Projects Large and Small / โรเบิร์ต ดี. อัสติ 3 

1085 การจัดการโครงการ = Managing Projects Large and Small / โรเบิร์ต ดี. อัสติ 1 

1086 การจัดการโครงการ = Managing Projects Large and Small / โรเบิร์ต ดี. อัสติน, 
คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม ; แปล 

1 

1087 ท าไมเซเว่นอีเลฟเว่น (ญี่ปุ่น) เท่านั้นจึงแข็งแกร่ง / อากิระ อิชิกาว่า 3 

1088 Career development in practice / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 3 

1089 ST-A-R Interview การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 1 

1090 เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1 / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 1 

1091 เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix เล่ม 1 / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 1 

1092 ผู้จัดการนั้นเป็นกันอย่างไร / แมทธิว อาร์เธอร์ 1 

1093 การจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ = Strategic Human Resource 
Management / ไมเคิล อาร์มสตรอง 

3 

1094 ผู้จัดการที่เก่งกว่าเหนือชั้นกว่า = How to an Even Better Manager / ไมเคิล, 
อาร์มสตรอง 

3 

1095 ทักษะการเจรจาต่อรอง = Negotiating Outcomes / มาร์เจอรี คอร์แมน อารอน 1 

1096 การจัดการงานบุคคล / อ านวย แสงสว่าง 1 

1097 เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ [CD-ROM] / อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์ 1 

1098 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เทคนิคการจัดการบุคลากรในบริษัทญี่ปุ่น)/ ฮิเดะโอะ  
อิโนะฮะระ 

21 

1099 มุ่งสู่ลีน ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า [CD-ROM] / อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง 1 

1100 การจัดการจัดการคนเก่ง / อีริคสัน, ทามารา เจ 1 

1101 กลุ่มสัมพันธ์และการจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ / อุทัย บุญประเสริฐ 10 

1102 การประชุม / อุทัย บุญประเสริฐ 3 

1103 การประชุมกับการจัดการ / อุทัย บุญประเสริฐ 6 

1104 การประชุมแบบระดมความคิด / อุทัย บุญประเสริฐ 15 

1105 การประชุมส าหรับนักบริหาร / อุทัย บุญประเสริฐ 6 

1106 หลักการจัดการงานบุคคล/ อุทัย หิรัญโต 1 

1107 หลักการจัดการงานบุคคล / อุทัย หิรัญโต 6 

1108 การวางแผนกลยุทธ์ / อุทิศ ขาวเธียร 3 

1109 การวางแผนกลยุทธ์ / อุทิศ ขาวเธียร 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

1110 คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม เล่ม 10 / อุทุมพร จามรมาน 6 

1111 การจัดการทักษะและการปฏิบัติ / เอกชัย กี่สุขพันธ์ 1 

1112 การจัดการทักษะและการปฏิบัติ / เอกชัย กี่สุขพันธ์ 3 

1113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems Analysis and Desing / เอกพันธุ์ ค า
ปัญโญ และธีรวัฒน์ ประกอบผล 

1 

1114 ศิลปะการแก้ปัญหา / รัสเซลล์ แอล. แคคอฟฟ์ 3 

1115 ศิลปะการแก้ปัญหา/ รัสเซลล์ แอล แคคอฟฟ์ 6 

1116 กลยุทธ์การเติบโตอย่างถูกต้องและได้ผล = Growth Strategies That Work-Again 
and Again / เจมส์ อี. เอชตัน และคณะ 

3 

1117 คู่มือเตรียมตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์/ ดี แม็คเคนซี เดวีย์ 1 

1118 คู่มือบริหารเวลาของผู้จัดการ = Management for The manager / สตีฟ แอ
คมอน 

1 

1119 ศิลปะการจัดการเวลา / แจคเกอร์ลีน แอทดินสัน 1 

1120 คู่มือบริหารงานบุคคล / มาร์กาเร็ต แอ็ทวูด 6 

1121 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) : เครื่องมือจัดการความซับซ้อนในโลกธุรกิจ / 
เวอร์จิเนีย แอนเดอร์สัน และจอห์นสัน ลอเร็น 

1 

1122 Why-Why Analysis เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพ่ือปรับปรุงสถาน
ประกอบการ Naze Naze Bunseki Tettei Katsuyo Jyutsu Naze? / ฮิโตชิ โอ
กุระ 

15 

1123 แผนสู่ความส าเร็จของนักวางกลยุทธ์ / เคนอิชิ โอมาเอะ 3 

1124 การใช้ระบบ Balanced Scorecard / นิลส-์โกราน โอลซ์, จัน รอย และแมกนัส  
เวทเตอร์ 

1 

1125 การพัฒนา Balanced Scorecard / นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย และแมกนัส    
เวทเตอร์ 

3 

1126 การพัฒนา Balanced Scorecard / นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย และแมกนัส    
เวทเตอร์ 

1 

1127 การพัฒนา Balanced Scorecard / นิลส์-โกราน โอลซ์, จัน รอย และแมกนัส    
เวทเตอร์ 

1 

1128 Balanced Scorecard ภาคปฎิบัติ : วธิีสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์และการควบคุม = 
Making Scorecards Actionable / นีล โยร์น โอลฟ์ 

3 

1129 Competency เพ่ือการสรรหาและการคัดเลือก = Competency for 
Recruitment / ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 

1 

1130 Cost Down 3 / ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 1 

1131 MD ชี้ชะตาธุรกิจ = Making Decisions Effectively / ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 1 

1132 ผู้จัดการป้ายแดง...ซิ่งแรงแซงมือโปร = Accidental Manager / ไอ เอ็ม บุ๊คส์ 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

1133 การสอนงาน ปรึกษาและดูแล = Coaching and Mentoring / เฮอร์มีเนีย ไอบาร่า 3 

1134 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : เขามั่งคั่งจากความคิดกันอย่างไร / จอห์น ฮาวกินส์ ; เขียน 
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ ; แปล 

1 

1135 Why-Why Analysis เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพ่ือปรับปรุงสถาน
ประกอบการ / ฮิโตชิ โอกุระ 

1 

1136 การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / มิเชล เอ. ฮิทท์, อาร์. ดูอาน 
ไอร์แลนด์ และโรเบิร์ต อี. ฮอสคิสสัน ; เขียน เอกชัย อภิศักดิ์กุล และทรรศนะ  
บุญขวัญ ; แปล 

2 

1137 5 S เทคนิค (5 S Technique) การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม / ฮาราโน ฮิโรยูกิ 
และคนอ่ืนๆ 

1 

1138 5 S เทคนิค (5 S Technique) การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม / ฮาราโน ฮิโรยูกิ 
และคนอ่ืนๆ 

10 

1139 5 S เทคนิค (5 S Technique) การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม / ฮาราโน ฮิโรยูกิ 
และคนอ่ืนๆ 

3 

1140 100 แบรนด์ล้มดัง/ แมทท์ เฮก 1 

1141 100 แบรนด์ล้มดัง / แมทท์ เฮก 3 

1142 100 สุดยอดแบรนด์โลก = Brand Royalty / แมทท์ เฮก 1 

1143 การจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma = What is Six Sigma Process 
management? / โรวแลนด์ เฮเลอร์ และไมเคิล นีคฮ็อลส 

2 

1144 น าการเปลี่ยนแปลงแบบมืออาชีพ = Navigating Change / โดนัลด์ ซี แฮมบริค 1 

1145 การประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม = Evaluation and control of 
training / เอ. ซี. แฮมบลิน 

3 

1146 การปฏิวัติการรีเอ็นจิเนียริ่ง / ไมเคิล แฮมเมอร์ 1 

1147 วาระแห่งทศวรรษ= The Agenda / ไมเคิล แฮมเมอร์ 1 

1148 เถ้าแก่มือโปร เคล็ดลับ 21 ข้อ ส าหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน/ วิลเลี่ยม อี. ไฮ
เนคก้ี 

1 

1149 เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 25 ข้อ ส าหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลี่ยม อี. 
ไฮเนคก้ี 

1 

1150 เถ้าแก่มือโปร : เคล็ดลับ 25 ข้อ ส าหรับผู้บริหารในโลกยุคไร้พรมแดน / วิลเลี่ยม อี. 
ไฮเนคก้ี 

1 

 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 189 

 

รายช่ือหนังสือ ต ารา และเอกสารภาษาอังกฤษ 
ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 

1 Best Practices in Organization Development and Change : Culture, 

Leadership, Retention, Performance, Coaching : Case Studies, Tools, 

Models, Research / Louis Carter, David Giber and Marshall Goldsmith 

1 

2 Delegating Work : Expert Solutions to Everyday Challenges 1 

3 he Foreman Supervisor's Handbook / Carl Heyel and H. W. Nance 1 

4 The Future of Leadership : Today's Top Leadership Thinkers Speak to 

Tomorrow's Leaders / Warren Bennis, Gretchen M. Spreitzer and 

Thomas G. Cummings 

1 

5 Global business power plays : how the world's hottest change agents 

reach the top of their game 

1 

6 Globalization : The Internal Dynamic / Paul Kirkbride and Karen Ward 1 

7 Harvard Business Review : Interviews with CEOs 1 

8 Harvard Business Review on Entrepreneurship 1 

9 High-Technology Workplaces / Pierre Goumain 1 

10 Innovation power plays : how the world's hottest change agents reach 

the top of their game 

1 

11 Leading by Example 1 

12 Managing Recruitment / Elizabeth Sidney 1 

13 The Many Facets of Leasership / Marshall Goldsmith 1 

14 Rise of the knowledge Worker / James W. cortada 1 

15 SCG 100 years of innovations for sustainability 1 

16 Straight From the CEO : The World's Top Business Leaders Reveal 

Ideas That Every Manager Can Use / G. William Dauphinais and Colin 

Price  

1 

17 Surviving Change : a Manager's Guide Essential Strategies for Managing 

in a Downturn 

3 

18 Developing Business Strategies / David A. Aaker 1 

19 Developing Business Strategies / David A. Aaker 1 

20 The Mission Statement Book : 301 Corporate Mission Statements from 

America's Top Companies / Jeffrey Abrahams 

 

1 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 190 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
21 The little book of leadership development [electronic resource] : 50 

ways to bring out the leader in every employee / Scott J. Allen, 

Mitchell Kusy 

1 

22 The little book of leadership development [electronic resource] : 50 

ways to bring out the leader in every employee / Scott J. Allen, 

Mitchell Kusy 

1 

23 Information Systems : Foundation of E-Business / Steven Alter 1 

24 Quartitative Management an Introduetion / Michael Q. Anderson 1 

25 Strateigc Human Resource Management / William P. Anthony, Pamela 

L. Perrewe, andK. Michele Kacmar 

1 

26 Corporate information strategy and management : Text and cases / 

Lynda M. Applegate, Robert D. Austin and Deborah L. Soule 

1 

27 Corporate Information Systems ManagementText and Cases / Lynda 

M. Applegate, F. Warren McFarlan and James L. McKenney 

1 

28 Negotiation at Work [electronic resource] : Maximize Your Team's Skills 

with 60 High-Impact Activities 

1 

29 The elements of power [electronic resource] : lessons on leadership 

and influence / Terry R. Bacon 

1 

30 Project Management in manufacturing and high technology operations 

/ Adedeji Bodunde Badiru 

1 

31 Information Systems / Paige Baltzan and Amy Phillips 3 

32 Recruiting Employees : Individual and organizational perspectives / 

Alison E. Barber 

1 

33 Business and ITS Environment / David P. Baron 1 

34 Strategic Human Resources : Frameworks for General Managers / 

James N. Baron and David M. Kreps 

1 

35 The business plan workbook [electronic resource]/ Colin Barrow, Paul 

Barrow, and Robert Brown 

1 

36 How to Act like a CEO : 10 Rules for Getting to the Top and Staying 

There / D .A. Benton 

1 

37 Human Resource Management : An Experiential Approach / H. John 

Bernardin and Joyce E. A. Russell  

1 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 191 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
38 The Talent Management Handbook : Creating Organizational 

Excellence by Identifying, Developing, and Promoting your Best people 

/ Lance A. Berger, Dorothy R. Berger 

1 

39 Total Quality Management / Dale H. Besterfield and others 1 

40 Instant Leadership / Paul Birch 1 

41 Leading Strategic Change : Breaking Through the brain Barrier / J. 

Stewart Black and Hal B. Gregersen 

1 

42 The 108 skills of natural born leaders / Warren Blank 1 

43 Quantitative analysis for management / Charles P. Bonini, Warren H. 

Hausman and Harold Bierman Jr 

1 

44 Strategic Management : A Managerial Perspective / L. J. Bourgeois, 

Irene M. Duhaime, J. L. Stimpert 

1 

45 Business Communication Today / Courtland L. Bovee, John V. Thill 

and Barbara E. Schatzman 

1 

46 The Guru Guide to Entrepreneurship : a Concise Guide to the Best 

ideas from the World's Top Entrepreneurs / Joseph Boyett and Jimmie 

T. Boyett 

1 

47 Creating a Learning Organisation / Barbara J. Braham 1 

48 Preventing Workplace Violence : A Guide for Employers and 

Practitioners / Mark Braverman 

1 

49 Recruitment Science and Practice / James A. Breaugh 1 

50 Statistice for Business Problem Solving / Harvey Brightman and Howard 

Schneider 

1 

51 Visible Yhinking : Unlocking Causal Mapping for Practical Business 

Results / John M. Bryson and others 

1 

52 The anatomy of fraud and corruption [electronic resource] : 

organizational causes and remedies / Tomas Brytting, Richard Minogue, 

Veronica Morino 

1 

53 Project Management : How To Plan, Control And Manage Project / 

Seah Seow Buay, Teh Tuan Ann and Ong Chin Tiong 

1 

54 Project Management Planning and Control Techniques / Rory Burke 1 

55 The Twelve absolutes of leadership / Gary Burnison 3 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 192 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
56 Human Resource Management / Lloyd L. Byars and Leslie W. Rue 1 

57 Business analysis techniques [electronic resource] : 72 essential tools 

for success / James Cadle, Debra Paul, and Paul Turner 

1 

58 Communications skills for project managers [electronic resource]/ G. 

Michael Campbell 

1 

59 Leadership Lessons of the Navy Seals / Jeff Cannon and Jon Cannon 1 

60 The critical thinking tool kit [electronic resource] : spark your team's 

creativity with 35 problem solving activities / Marlene Caroselli 

1 

61 The communication problem solver [electronic resource] : simple 

tools and techniques for busy managers / Nannette Rundle Carroll 

1 

62 Appliec Psychology in Human Resource Management / Wayne F. 

Cascio 

1 

63 Managing Human Resources : Productivity, Quality of Work Life, Profits 

/ Wayne F. Cascio 

1 

64 Instant Motivation / Brian Clegg 1 

65 Instant teamwork : motivate and energize your team now / Brian Clegg 

and Paul Birch 

1 

66 Desision in Public and Private Sectors : Theories, Practices, and 

Processes / Donald J. Clough 

1 

67 Enterprise knowledge portals [electronic resource] : next-generation 

portal solutions for dynamic information access, better decision 

making, and maximum results / Heidi Collins 

1 

68 Strategic Management : Text, Tools, and Cases for Business Policy / 

Robert A. Comerford and Dennis W. Callaghan 

3 

69 Organization Theory and Design / Richard L. Daft 1 

70 Oracle Business Process Management Suite 11g Handbook / Manoj 

Das, Manas Deb and Mark Wilkins 

1 

71 Cases in Strategic Management / Fred R.David 1 

72 Concepts of Strategic Management / Fred R. David 1 

73 Management Science : an Introduction / K. Roscoe Davis, Patrick G. 

Mckeown and Terry R. Rakes 

1 

74 Alternative Designs of Human Organisations / Nitish R. De 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
75 Strategic Management : Creating Competitive Advantages / Gregory G. 

Dess, G.T. Lumpkin and Alan B. Eisner 

3 

76 A Framework for Human Resource Managent / Gary Dessler 1 

77 Personnel/Human Resource Management / Gary Dessler 1 

78 Business policy and strategy : The art of competition / Cheryl Van 

Deusen, Steven Williamson, Harold C. Babson 

1 

79 Total project Control : A Manager's Guide to Integrated Project 

Planning Measuring, and Tracking / Stephen A. Devaux 

1 

80 Winning the Information Systems Game : A Mandger's Survival Guide / 

Nelson T. Dinerstein 

3 

81 Fundamentals of Management / James H. Donnelly, James L. Gibson 

and John M. Ivancevich 

1 

82 International Dimensions of : Human Resource Management / Peter J. 

Dowling, Randall S. Schuler and Denice E. Welch 

1 

83 The Human Side of Organization / Michael W. Drafke and Stan Kossen 1 

84 Executive Compensation - A Total Pay Perspective / Bruce R. Ellig 1 

85 The Strategic Planning Mangement Reades / Liam Fahey  1 

86 Introductory Management Science : Decision Modeling with 

Spreadsheets / G. D. Eppen and others 

3 

87 Business Communication / Helen Rothschild Ewald and Rebecca E. 

Burnett 

1 

88 Leadership transitions [electronic resource] : how business leaders 

take charge in new roles / Richard Elsner, Bridget Farrands 

1 

89 101 sample write-ups for documenting employee performance 

problems [electronic resource] : a guide to progressive discipline & 

termination / Paul Falcone 

1 

90 101 learning and development tools [electronic resource] : essential 

techniques for creating, delivering, and managing effective training / 

Kenneth Fee 

1 

91 Project management for non-project managers [electronic resource]/ 

Jack Ferraro 

1 

92 Environmental Economics an Introduction / Barry C. Field 1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
93 Human Resource Management / Cynthia D. Fisher, Lyle F. Schoenfeldt, 

andJames b. Shaw 

1 

94 Organizational Justice and Human Resource Management / Robert 

Folger 

1 

95 Introducing Human Resource Management / Margaret Foot and 

Caroline Hook 

1 

96 Becoming an exceptional executive coach [electronic resource] : use 

your knowledge, experience, and intuition to help leaders excel / 

Michael H. Frisch 

1 

97 Honing your knowledge Skills / Mariana Funes and Nancy Johnson 1 

98 The art of successful information systems outsourcing [electronic 

resource]/ David Gefen 

1 

99 Essentials of Management Organizational Behavior / Jennifer M. George 

and Gareth R. Jones 

1 

100 Organizations : Behavior, Structure, Processes / James L. Gibson, John 

M. Ivancevich and James H. Donnelly 

1 

101 Organizational Communication / Jane Whitney Gibson and Richard M. 

Hodgetts 

1 

102 Systems Analysis and Design : a Comprehensive Methodology with 

Case / Michael L. Gibson and Cary T Hughes 

1 

103 Occupational Safety and Health / David L. Goetsch 1 

104 Organizational Communication / Gerald M. Goldhaber 1 

105 Managing human resources / Luis R. Gomez-Mejia, David B. Balkin and 

Robert L. Cardy 

1 

106 Communicating in professional contexts : skills, ethics, and 

technologies / H.L. Goodall and Sandra Goodall 

1 

107 Applied Strategic Planning : How to Develop a Plan That Really Work / 

Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan and J. william Pfeffer 

1 

108 Introductory Management Science / F.J. Gould, G.D. Eppen and C.P. 

Schmidt 

1 

109 Project Management : the Managerial Process / Clifford F. Gray, Erik W. 

Larson 

1 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
110 Information Systems Essentials / Stephen Haag and Maeve Cummings 1 

111 Communicating for Results : A Guide for Business and the Professions / 

Cheryl Hamilton  

1 

112 Leading the Revolution / Gary Hamel 1 

113 Social media for project managers [electronic resource] / Elizabeth 

Harrin 

1 

114 Streamlined process improvement : The Breakthrough strategy to 

reduce costs, improve quality, increase customer satisfaction, and 

boost profits / H. James Harrington 

3 

115 Running the Gauntlet : Essential Business Lessons to Lead, Drive 

Change, and Grow Profits / Jeffrey W. Hayzlett and Jim Eber 

3 

116 Off-ramps and on-ramps : Keeping talented women on the road to 

success / Sylvia Ann Hewlett 

1 

117 Management Information Systems A User Perspective / James O. Hicks 

Jr 

1 

118 Strategy : Rormulation, Implementation, and Control / James M. 

Higgins 

1 

119 Supervision Concepts and Practices of Management / Raymond L. 

Hilgert and Edwin C. Leonard 
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120 Strategic Management : an Integrated Approach / Charles W. L. Hill 

and Gareth R. Jones 
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124 Global Telecommunications : The Business Perpective / Thomas J. 

Housel and Eric Wm. Skopec  

1 

125 The power of convergence [electronic resource] : linking business 

strategies and technology decisions to create sustainable success / 

Faisal Hoque with Lawrence M. Walsh, Diana L. Mirakaj, and Jeff 

Bruckner 

1 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 196 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
126 Business Communication : Startegies and Skils / Richard C. Huseman, 

James M. Lahiff and John d. Hatfield 

1 

127 Brand together [electronic resource] : how co-creation generates 
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150 The Productivity Challenge : How to Make It Work for Americal and 
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151 Human resource management / Robert L. Mathis and John H. Jackson  1 

152 The Human Resource Problem-Solver's Handbook / Joseph D. 
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153 Breakthrough Technology Project Management / Bennt P Lientza and 

Kathryn P. Rea 
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154 Communicating in groups and Teams : Sharing Leadership / Gay 

Lumsden and Donald Lumsden 
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155 Environmental planning and management [electronic resource]/ 

Christian N. Madu 
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156 Innovation Management : Strategies, Concepts and Tools for Growth 

and Profit / Shlomo Maital and D.V.R. Seshadri 
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157 Technology-Based Learning : Maximizing Human Performance and 

Corporate Success / Michael J. Marquardt and Greg Kearsley 

1 

158 Managing Information Technology : What Managers Need to Know /  
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1 
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Alfred Kenyon 

1 

162 The 24 Undeniable Laws of Success : Be All You Can Be and Bring Out 

the Best in Others / John C. Maxwell 

1 

163 Developing the Leader Within You / John C. Maxwell 1 

164 Developing the Leader Within You / John C. Maxwell 1 

165 Corparate Information Systems Management : The Issues Facing Senior 

Executives / F. Warren McFarlan and James L. McKenney 

3 

166 Managing Organzational Change / Roy McLennan 1 

167 Manaement Information Systems / Raymond McLeod 1 

168 Human Resource Development / David Megginson, Paul Banfield and 

Jennifer Joy-Matthews 

1 

169 Project Management : A Managerial Approach / Jack R. Meredith and 

Samuel J. Mantel, Jr 

6 

170 Human Resorce Management / George T. Milkovich and John W. 

Boudreau 

1 

171 Human Resource Management / R. Wayne Monday and Robert M. Noe 1 

172 Imaginization : new mindsets for seeing, organizing and managing / 

Gareth Morgan 

1 

173 Culturally intelligent leadership [electronic resource] : leading through 

intercultural interactions / Mai Moua 

1 

174 Introduction to Information Systems : Essentials for the E-Business 

Enterprise / James A. O'Brien 

3 

175 Understanding action learning [electronic resource]/ Judy O'Neil, 

Victoria J. Marsick 
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176 Management Communication : a Case-Analysis Approach / James S. 

O'Rourke 
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177 Management Information Systems / Oz Effy 1 
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Mahmut Parlar 

1 

180 Managing Information Technology : What Managers Need to know / 

E. Wainright Martin and others 

1 

181 Strategic Management : Formulation, Implementation, and Control / 

John A. Pearce II and Richard B. Robinson, Jr 

1 

182 Business Strategies in Transition Economies / Michael W. Peng 1 

183 People and Self Management : Team Leader Development Series / 

Sally Palmer 

1 

184 Army of entrepreneurs [electronic resource] : create an engaged and 

empowered workforce for exceptional business growth / Jennifer 

Prosek ; foreword by Darren Hardy 

1 

185 Entrepreneurship : From Opportunity to Action / David Rae 1 

186 Risk issues and crisis management in public relations [electronic 

resource] : a casebook of best practice / Michael Regester & Judy 

Larkin 

1 

187 Innovation Management : Strategies, Concepts and Tools for Growth 

and Profit [CD-ROM] / Response Books 

1 

188 Accelerating Out of the Great Recession : How to Win in a Slow-

Growth Economy / David Rhodes and Daniel Stelter 

3 

189 Supervision Today/ Stephen P. Robbins 1 

190 Strategic project management [electronic resource]/ Paul Roberts 1 

191 Supervision : key Link to Productivity / Leslie W. Rue and Lloyd 

 L. Byars 

1 

192 Perfect phrases for virtual teamwork : Hundreds of ready-to-use 

phrases for fostering collaboration at a distance / Meryl Runion and 

Lynda McDermott 

3 

193 Succeeding in the project management jungle [electronic resource] : 

how to manage the people side of projects / Doug Russell 

1 

194 Succeeding in the project management jungle [electronic resource] : 
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Stevenson 

1 

198 A short guide to fraud risk [electronic resource] : fraud resistance and 

detection / Martin Samociuk, Nigel Iyer ; edited by Helenne Doody 
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199 Decision Support Systems : an Applied Managerial Approach / Vicki 

 L. Sauter 

1 

200 Management Information Systems : the Manager's View / Robert 

Schultheis and Mary Summer 

1 

201 Principles of Management in Formation System / George M. Scott 1 

202 The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization / 

Peter M. Senge 

1 

203 24/7 Innovation : : a Blueprint for Surviving and Thriving in an Age of 

Change / Steven M. Shapiro 

1 

204 Implementing strategic change [electronic resource] : managing 

processes and interfaces to develop a highly productive organization / 

Danny Samson, Tom Bevington 

1 

205 Conflict 101 [electronic resource] : a manager's guide to resolving 

problems so everyone can get back to work / Susan H. Shearouse 

1 

206 Managing Human Resources / Arthur Sherman, George Bohlander and 

Scott Snell 

1 

207 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

208 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

209 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

210 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

211 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

212 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

213 Basic statistics for trainers [electronic resource] Jean Houston Shore 1 

214 Knowledge Management / Siam University  1 

215 Practicing leadership : Principles and applications / Arthur Shriberg, 

David Sheriberg and Carol Lloyd 
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217 Communication for Management and Business / Norman B. Sigband 

and Arthur H. Bell 

1 

218 Communicating in Business / Norman B. Sigband and David N. 

Bateman 

1 

219 Personnel : Managing Human Resources / Arther A. Sloane 1 

220 Managerial communication : strategies and applications / Larry R. 

Smeltzer, Donald J. Leonard and Geraldine E. Hynes 

1 

221 Management : Making Organizations Perform / H. R. Smith and others 1 

222 Effective internal communication [electronic resource]/ Lyn Smith 1 

223 The HR answer book [electronic resource] : an indispensable guide for 

managers and human resources professionals / Shawn Smith, Rebecca 

Mazin 

1 

224 Principles of Information Systems a Managerial Approach / Ralph M. 

Stair 

1 

225 Principles of Information Systems : a Managerial Approach / Ralph M. 

Stair 

3 

226 Managing effective Organizations : Anintrodoution / Richard M. Steers, 

Gerardo R. Ungson and Richard T. Mowday 

1 

227 Quality Management : Creating and Sustaining Organizational 

Effectiveness / Donna C. S. Summers 

1 

228 Business Communication : A Functional Approach / Sumtum 

Parisuthiman 

1 

229 Communicative Letter Writing for All Purposes / Parisuthiman Sumtum 1 

230 Communicating in business / Simon Sweeney 1 

231 OrgahiZational Behavionr and Performance / Andrew D. Szilagyi and 

Marc J. Wallace 

1 

232 The Leadership Crash Course : A 6-Step Fast-Track Self-Development 

Action Kit / Paul Taffinder 
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233 Communicating in Professional Contexts [CD-ROM] / Thomson Learning 1 

234 The coaching handbook [electronic resource] : an action kit for trainers 

& managers / Sara Thorpe & Jackie Clifford 

1 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 202 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง จ านวนฉบับ 
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John E. Gamble 

1 

236 The Creative Executive : How Business Leaders Innovate by Stimulating 

Passion, Intuition, and Creativity / Granville N. Togood 

1 

237 Full engagement! [electronic resource] : inspire, motivate, and bring 

out the best in your people / Brian Tracy 
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238 Decision Support Systems and Intelligent Systems / Efraim Turban and 

Jay E. Aronson 

3 

239 Management Of Organizational Behavior / John A. Wagner III and John 

R. Hollenbeck 

1 

240 The Executive's Quide to Business and Economic Forcasting / Charles 

E. Webster 

1 

241 Effective people management [electronic resource] / Pat Wellington 1 

242 Human Resources and Personnel Management / William B. Werther 

and Keith Davis 

1 

243 Developing and training human resources in organizations / Kenneth N. 

Wexley and Gary P. latham 

1 

244 Strategic Management and Business Policy : Entering 21st Century 

Global Society / Thomas L. Wheelen and J. David Hunger 

3 

245 Strategic Management Business Policy / Thomas L. Wheelen and J. 

David Hunger 

1 

246 Forecasting Methods for Management / Steven C. Wheelwright and 

Spyros Makridakis 

1 

247 Developing Management Skills / David A.Whetten and Kim S. Cameron 1 

248 Best practice in performance coaching [electronic resource] : a 

handbook for leaders, coaches, HR professionals and organizations / 

Carol Wilson 

1 

   

   

   

   



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 203 

 

 
ภาคผนวก   ฉ. 

ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 204 

 

ข้อเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์บธ.บ. 4 ปี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุง 

เนื่องจากเดิมสถาบันราชภัฏร าไพพรรณี   ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543   
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2547  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ   ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  เพ่ือให้ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทาง
ปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์   การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพมีความรู้ที่
ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยห์ลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หนา้ 205 

 

หลักสูตรเดิม  2559 หลักสตูรปรับปรุง 2564 
1.  ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย     : การบริหารธุรกิจ 

    (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Business  
                   Administration Program in  
                   Human Resource Management 

1.  ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย     : การบริหารธุรกิจ 

   (การจัดการทรัพยากรมนุษย)์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Business   
                   Administration Program in  
                   Human Resource Management        

2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธรุกิจบัณฑิต 
                          (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
      (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business      
                          Administration in  
                          Human Resource Management 

2 .ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธรุกิจบัณฑิต  (การจัดการทรัพยากร
                             (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  
          (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business      
                              Administration in  
                              Human Resource Management 

3.  ปรัชญา/วัตถุประสงค์ 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรให้
มีความรู้  ความสามารถด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  เพ่ือสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้ประสบผลส าเร็จ  
โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาจาก
กรณีศึกษาเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมด้าน
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

3. ปรัชญา/วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์ 
3.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
มีจริยธรรม สร้างสรรค์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เพ่ือตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านบริหารทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจ
ระดับวิชาชีพ (Professional) และน าไปประกอบ
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางในวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี และทักษะ
เพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการ
ของตลาด แรงงาน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพ่ื อผลิ ตบัณ ฑิ ตด้ านบริห ารจั ดการ

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ระดับวิชาชีพ (Professional) และ
น าไปประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

2.   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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และสังคมแห่งชาติ  และตามนโยบายของภาครัฐ 

5.  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปเป็น
แนวทางการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

4. ระบบการลงทะเบียน  
การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อบังคับของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 

4. ระบบการลงทะเบียน  
การลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามข้อบังคับของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 
5.ระบบการวัดผล 

การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

5.ระบบการวัดผล 

การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

6. การส าเร็จการศึกษา 
การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

6. การส าเร็จการศึกษา 
การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของ                         

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
7. หลักสูตร 
    7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อย
กว่า 128  หน่วยกิต 
    7.2  วชิาการศึกษาทั่วไป     จ านวน  30 หน่วยกิต  
    7.3  วิชาเฉพาะ                จ านวน  92 หน่วยกิต 
    7.4  วิชาเลือกเสรี              จ านวน   6 หน่วยกิต 

7. หลักสูตร 
    7.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อย
กว่า 125  หน่วยกิต 
    7.2  วิชาการศึกษาทั่วไป     จ านวน  30 หน่วยกิต  
    7.3  วิชาเฉพาะ                 จ านวน  89 หน่วยกิต 
    7.4  วิชาเลือกเสรี              จ านวน   6 หน่วยกิต 

8.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แสงแข  
2.  อาจารย์ภานิตา  โพธิ์แก้ว 
3.  รองศาสตราจารย์นงนุช วงษ์สุวรรณ  
4.  อาจารย์รมิดา  กาญจนะวงศ์ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต 

8.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล แสงแข  
2.  อาจารย์รมิดา  กาญจนะวงศ์ 
3.  อาจารย์วิภาวรรณ กลิ่นหอม 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานิตา  โพธิ์แก้ว 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต 
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17.4 โครงสร้างหลักสูตรเดิมเปรียบเทียบกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

หลักสูตรเดิม 2559 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
หมวดวิชา จ านวน

หน่วย
กิต 

หมวดวิชา จ านวน
หน่วย
กิต 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน 

12 
6 
3 
3 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 กลุ่มวิชาน าความรู้สู่สากล 
1.3 กลุ่มวิชาความอดทน 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
และเลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วย
กิต 

9 
 6 
 6 
 6 
 3 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

9 
3 
3 
3 

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1.2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

 
9 
3 
3 
3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 
2.1 วิชาแกน 42  2.1 วิชาแกน 30 

 2.2 วิชาเอก  
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
2.2.2  วิชาเอกเลือก 
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
        และสหกิจศึกษา 

50 
33 
12 
  5 

 2.2 วิชาเอก  
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 
2.2.2  วิชาเอกเลือก 
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        
        และสหกิจศึกษา 

59 
39 
 15 
  5 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 125 
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17.5  สาระท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
        17.5.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรเดิม 2559 หลักสูตรปรับปรุง 2564 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต 
   1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต 

          บังคับเรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
0001101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 3(3-0-6) 
0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
0001103  ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ 
                                                                              3(3-0-6) 
    1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 

           บังคับเรียน 3 หน่วยกิต ดังนี้ 
0001201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
0001202  ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ           3(3-0-6) 
     1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน  3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0001301 : ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร               3(3-0-6) 
0001302 : ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
0001303 : ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
0001304 : ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
0001305 : ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
0001306 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0001307 : ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
0001308 : ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
0001309 : ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
0001310 : ภาษาตากาล็อกเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต 

บังคับเรียน 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                   ( )
 และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต                    3(3-0-6) 
0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต              3(2-2-5) 
0163005 ชีวิตและความตายตาย                3(2-2-5) 
  
2) กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21   
                                                        3(2-2-5) 
0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
                                                        3(2-2-5) 
0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
                                                        3(2-2-5) 
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       
                                                        3(2-2-5) 
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน                      3(3-0-6) 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล                        3(2-2-5) 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
   
3) กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต 
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 
0363002 การเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6) 
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
             ของไทย                                      3(3-0-6) 
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
0363005 พลเมืองสีเขียว                         3(2-2-5) 
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการ 
             พัฒนา                                  3(2-2-5) 
0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและ 
             การเกษตร                             3(2-2-5) 
 
4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 6 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วย
กิต 

 1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 

            บังคับเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0002101  จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน         3(3-0-6) 
0002102  ปรัชญาเพ่ือการพัฒนาชีวิต             3(3-0-6) 
0002103  จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
0002104  มนุษย์กับทักษะการคิด   3(3-0-6) 
    1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
            ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0002201  การเมืองการปกครองไทย              3(3-0-6) 
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0002202  กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
0002203  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
0002204  ตะวันออกศึกษา                           3(3-0-6)    
1.2.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0002301  มนุษย์กับการพัฒนาตน               3(3-0-6) 
0002302  มนุษยสัมพันธ์                         3(3-0-6) 
0002303  จิตตปัญญาศึกษา                        3(3-0-6) 
0002304  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
0002305  ภาวะผู้น าและผู้ตาม                     3(3-0-6) 
0002306  สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง3(2-2-5) 
0002307  ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวัน             3(2-2-5) 
0002308  มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย                  3(2-2-5) 
0002309  การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
0002310  ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน                    3(3-0-6) 
0002311  การจัดการเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
0002312  การบัญชีในชีวิตประจ าวัน           3(3-0-6) 
0002313  ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6) 
0002314  โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย             3(3-0-6) 
0002315  มนุษย์กับสังคม                        3(3-0-6) 
0002316  ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                             3(3-0-6) 
0002317  วิถีไทยวิถีอาเซียน                        3(3-0-6) 
0002318  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย      
                                                          3(3-0-6) 
0002319  การสื่อสารอาเซียน                   3(3-0-6) 
0002320  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการ

สื่อสาร                                 3(3-0-6) 
0002321  การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษท่ี 21    3(3-0-6) 
0002322  ความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 
0002323  หลักพ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน        
              ทางปัญญา                             3(3-0-6) 

0463001 ฉลาดคิด                                 3(3-0-6) 
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3(3-0-6) 
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี             3(3-0-6) 
0463005 การเงินและความมั่นคง                   3(3-0-6) 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ               3(3-0-6) 
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ           3(2-2-5) 
0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21             
                                                        3(2-2-5) 
0463009 สุนทรียะการเกษตร                    3(2-2-5) 
0463010 การคิดและการตัดสินใจ                  3(3-0-6) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
กีฬา                                    9 หน่วยกิต 

 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์               3 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต 3(3-0-6) 
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0003103 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6) 
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
0003105 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6) 
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชด าร ิ  3(3-0-6) 
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน  

  3(3-0-6) 
1.3.2 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา 3(3-0-6) 
0003205 สถิติและการประยุกต์ทัว่ไป   3(3-0-6) 
0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา        3 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูเบื้องต้น

 3(2-2-5) 
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม ่  

  3(3-0-6) 
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร ์

  3(2-2-5) 
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้น  3(2-2-5) 
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

  3(2-2-5) 
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

 3(2-2-5) 
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
0003308 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ  3(2-2-5) 
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ                   3(2-2-5) 
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17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต มีรายวิชาที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม  2559 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
1. กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต 

3003101 : ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1         3(2-2-5) 
 
3003102 : ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 2         3(2-2-5) 
 
3021903 : กฎหมายธุรกิจ                     3(3-0-6) 
3021101 : องค์การและการจัดการ           3(3-0-6) 
 
3022307 :  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
3031103 : หลักการบัญชี                      3(2-2-5) 
3034301 : การบัญชีเพื่อการจัดการ          3(3-0-6) 
3041101 : การเงินธุรกิจ                       3(3-0-6) 
3042101 : ภาษีอากรธุรกิจ                    3(3-0-6) 
3051101 : หลักการตลาด                      3(3-0-6) 
3081901 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1           3(3-0-6) 
3081902 : เศรษฐศาสตร์มหภาค 1           3(3-0-6) 
3083001 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          3(3-0-6) 
 

4112105 : สถิติธุรกิจ                           3(3-0-6) 

1. กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 

ตัดรายวิชา 3003101 : ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 1         
                                                    3(2-2-5) 
ตัดรายวิชา 3003102 : ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 2         
                                                    3(2-2-5) 
3021903 : กฎหมายธุรกิจ                    3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3021101 : องค์การและการจัดการ           
                                                    3(3-0-6) 
3022307 :  การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน3(3-0-6) 
3031103 : หลักการบัญชี                     3(2-2-5) 
3034301 : การบัญชีเพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
3041101 : การเงินธุรกิจ                      3(3-0-6) 
3042101 : ภาษีอากรธุรกิจ                   3(3-0-6) 
3051101 : หลักการตลาด                    3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3081901 : เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1   3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3081902 : เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3083001 : การวิเคราะห์เชิงปริมาณ          
                                                    3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 4112105 : สถิติธุรกิจ             3(3-0-6) 
ปรับเพิ่มรายวิชา  
3061101 : การจัดองค์การและทุนมนุษย์   3(3-0-6) 
3081002 : หลักเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 
3083002 : สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6)            

2. กลุ่มวิชาเอก 50 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 33 หน่วยกิต 

3062301 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 
3062303 : การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
                                                        3(3-0-6) 
3062306 : จริยธรรมทางธุรกิจ                3(3-0-6) 
3063301 : การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากร 
               มนุษย ์                              3(3-0-6) 
 
3063302 : การบริหารค่าตอบแทน           3(3-0-6) 
 

2. กลุ่มวิชาเอก 59 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต 

เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062301 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
3062303 : การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
                                                    3(3-0-6) 
3062306 : จริยธรรมทางธุรกิจ              3(3-0-6) 
เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062304 : นโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้าน 
               ทรัพยากรมนุษย ์                3(3-0-6) 
เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062305 : การบริหารค่าตอบแทน         3(3-0-6) 
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3063303 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
3063305 : ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากร              
               มนุษย ์                              3(3-0-6)  
 
3063306 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน   3(3-0-6) 
 
 
3063307 : การวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์  
                                                     3(2-2-5) 
 
3063309 : กฎหมายแรงงานเพื่อการจัดการ 
               ทรัพยากรมนุษย์                   3(3-0-6) 
 
3064301 : สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์       
                                                     3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต   
3062302 : พนักงานสัมพันธ์                   3(3-0-6) 
3062304 : การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือทรัพยากร 
               มนุษย์                               3(3-0-6)  
3062305 : ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน   3(3-0-6) 
 
3062307 : การจัดการนวัตกรรมและการเป็น 
               ผู้ประกอบการ                     3(3-0-6) 
3063304 : กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  3(3-0-6) 
3063308 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
                                                     3(3-0-6) 
3063310 : จิตวิทยาธุรกิจ                      3(3-0-6) 
3064302 : การวิเคราะห์งาน                   3(3-0-6) 

 

3063303 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)
เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3063305 : ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ 
               เพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3063306 : การประเมินและบริหารผลการ 
               ปฏิบัติงาน                        3(3-0-6) 
เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3063307 :  การวิจัยและสัมมนาเพ่ือการจัดการ     
                ทรัพยากรมนุษย ์               3(2-2-5)  
เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวชิา และปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062310 :  กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์               
                                                    3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3064301 : สัมมนาการจัดการทรัพยากร 
                                      มนุษย์                 3(3-0-6) 
ปรับเพ่ิมรายวิชา  
3061102 : การพัฒนาบุคลิกภาพ            3(3-0-6) 
3062308 : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากร 
              มนุษย ์1                                   3(3-0-6) 
3063311 : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทรัพยากร 
              มนุษย ์2                                   3(3-0-6) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต   
ตัดรายวิชา 3062302 : พนักงานสัมพันธ์   3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3062304 : การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ 
                                       ทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)  
เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062302 : ภาวะผู้น าและการจัดการคนเก่ง   3(3-0-6)   
3062307 : การจัดการนวัตกรรมและการเป็น 
               ผู้ประกอบการ                     3(3-0-6) 
3063304 : กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย ์3(3-0-6) 
3063308 : การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
                                                    3(3-0-6) 
3063310 :  จิตวิทยาธุรกิจ                   3(3-0-6) 
เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3062309 : การวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน         
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3064303 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง 
              ประเทศ                               3(3-0-6) 
 
3064304 : มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ         3(3-0-6) 
 
3064305 : การจัดการคุณภาพ                3(3-0-6) 
3064306 : เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6) 
 
 
3064307 : การพัฒนาองค์การ                 3(3-0-6) 
3064308 : การบริหารความขัดแย้งและความเสี่ยง                          

                                                 3(3-0-6)    
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 
3064801 :  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ 
                บริหารทรัพยากรมนุษย์             2(90) 
 
3064802 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหาร 
               ทรัพยากรมนุษย์                     3(350) 
 
3064803 : เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                 2(90)  
 
3064804 : สหกจิศึกษา                          3(350) 
 

                                                    3(3-0-6) 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  
3063314 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง  
               ประเทศ                           3(3-0-6) 
ตัดรายวิชา 3064304 : มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                    
                                                    3(3-0-6) 
3064305 : การจัดการคุณภาพ              3(3-0-6) 
เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3064306 : การบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา 
              บุคลากรสมัยใหม่                 3(3-0-6) 
3064307 : การพัฒนาองค์การ                3(3-0-6) 
3064308 : การบริหารความขัดแย้งและความเสี่ยง                   
                                                    3(3-0-6) 
ปรับเพิ่มรายวิชา 
3063309 : การบริหารก าลังคนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)  
3063312 : การจัดการทรัพยากรมนุษย์บนความ 
               หลากหลาย                       3(3-0-6) 
3064303 : นวัตกรรมเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์        
                                                    3(3-0-6) 
3064304 : การประสานความร่วมมือในองค์การ                              
                                                    3(3-0-6) 

2.3  วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 
เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น  
3064001 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ 
               จัดการทรัพยากรมนุษย์                2(90) 
เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
3064002 : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ  
               ทรัพยากรมนุษย ์                  3(350) 
เปลี่ยนชื่อวิชารหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 
3064998 : เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางการจัดการ               
               ทรัพยากรมนุษย์                 2(0-4-2) 
เปลี่ยนชื่อวิชารหัสวิชาและปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น 

3064999 : สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากร 
               มนุษย ์                              6(640)  

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรเดิม  2559 หลักสูตรปรับปรุง 2564 
ราชภัฏร าไพพรรณี ที่ ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่ เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 

ราชภัฏร าไพพรรณี ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดย
ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก   ช. 
ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ 
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ตารางเทยีบรายวิชาที่สามารถเรยีนแทนกันได้ หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 
(หลักสูตรใหม่) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3021903 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 3021901 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3022307 การจัดการการผลิตและ

การด าเนินงาน 
3(3-0-6) 3022307 การจัดการการผลิตและ

การด าเนินงาน 
3(3-0-6) 

3031103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 3031103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
3034301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 3034301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
3041101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3041101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3042101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3042101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3051101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3051101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3062301 การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

3(3-0-6) 3062301 การจั ดการทรัพยากร
มนุษย ์

3(3-0-6) 

3062303 การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 3062303 การสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

3062304 การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพ่ือทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 3061102 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

3062305 ภาวะผู้น าและการสร้าง
ทีมงาน                               

3(3-0-6) 3062302 ภาวะผู้น าและการจัดการคน
เก่ง 

3(3-0-6)   

3062306 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3062306 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
3063301 การวางแผนและนโยบาย

ทางด้านทรัพยากมนุษย ์                              
3(3-0-6) 3063301 นโยบายและการวางแผน

ปฏิบัติการด้านทรัพยากร
มนุษย ์                 

3(3-0-6) 

3063302 การบริหารค่าตอบแทน           3(3-0-6) 3062305 การบริหารค่าตอบแทน           3(3-0-6) 
3063303 การพัฒ นาทรัพยากร

มนุษย ์

3(3-0-6) 3063303 การพั ฒ น าท รัพ ยาก ร
มนุษย ์

3(3-0-6) 

3063305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์                               

3(3-0-6) 3063305 ระบบสารสน เทศและ
โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต์               
เพ่ือการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

3(2-2-5) 

3063306 ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก าร 3(3-0-6) 3063306 การประเมินและบริหาร 3(3-0-6) 
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หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564 
(หลักสูตรใหม่) 

ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน                        
3062307 การจัดการนวัตกรรมและ

การเปน็ผู้ประกอบการ                     
3(3-0-6) 3062307 การจัดการนวัตกรรมและ

การเปน็ผู้ประกอบการ                     
3(3-0-6) 

3063304 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 3063304 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย ์

3(3-0-6) 

3063308 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

3(3-0-6) 3063308 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

3(3-0-6) 

3063310 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 3063310 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3-0-6) 
3064302 การวิเคราะห์งาน                  3(3-0-6) 3062309 การวิ เคราะห์ งานและ

ประเมินค่างาน 

3(3-0-6) 

3064303 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 3063314 การจั ดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ 

3(3-0-6) 

3064305 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 3064305 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
3064306 เทคนิคการฝึกอบรมและ

การประชุม 

3(3-0-6) 3064306 การบริหารงานฝึกอบรม
แ ล ะ พั ฒ น าบุ ค ล าก ร
สมัยใหม่                  

3(3-0-6) 

3064307 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 3064307 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 
3064308 การบริหารความขัดแย้ง

และความเสี่ยง 
3(3-0-6) 3064307 การบริหารความขัดแย้ง

และความเสี่ยง 
3(3-0-6) 

3064801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์ 

2(90) 
 

3064001 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิ ช า ชี พ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย ์

2(90) 
 

304802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การจัดการบริหารมนุษย์ 
3(350) 

 

304002 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การจั ดการทรัพยากร
มนุษย ์

3(350) 
 

 


