หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) B.B.A. (Human Resource Management)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
มุ่งผลิ ตบั ณฑิ ตที่มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ด้ว ยความรู้
ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่ดใี นวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
1. ความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีในวิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถ
ปฏิบัติงานในองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ได้
2. ความสามารถเชิงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ขององค์ ก าร และความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
3. คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และมี ก ารพั ฒ นาตน พั ฒ นางาน
อย่างต่อเนื่อง
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

1.1)กลุ่มภาษา

9

หน่วยกิต

1511111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1511111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
English for Communication and Study Skills
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3(3-0)
3(3-0)

หน้า 1

1511112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(3-0)
12

หน่วยกิต

2511113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2511114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetic for Self Development
2511115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
Thai Living to Global Society
2511116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9
4111115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4111116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4111117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94

หน่วยกิต
3(2-2)

2.1) กลุ่มวิชาแกน

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

6

1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
1551616 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics and Business Research
3521113 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
3522204 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
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3(3-0)
3(3-1)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

45

หน่วยกิต
3(3-1)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
หน้า 2

3541111 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561111 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3561104 ยุทธศาสตร์การจัดการ
Managerial Strategies
3561115 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3562307 การบริหารการผลิต
Production Management
3562412 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3563117 กฎหมายธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Business Law for Entrepreneur
3592111 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

36

หน่วยกิต

2.3.1) บังคับ

27

หน่วยกิต

3562306 พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior
3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
Employee Relations Management and Labor Law
3563208 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management Information Systems
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
Planning and Policy of Human Resources
3563410 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Recruitment and Selection of Human Resources
3563411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
3563412 การบริหารผลงาน
Performance Management
3563413 การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Management
3564912 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar on Human Resource Management
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3(3-0)
3(3-1)
3(3-0)
3(3-1)
3(3-0)
3(3-1)
3(3-1)
3(3-1)
3(2-2)
หน้า 3

2.3.2) เลือก

9

3562211 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3562310 การพัฒนาและออกแบบองค์การ
Organizational Development and Design
3563406 การวิเคราะห์งาน
Job Analysis
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork
3564907 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Research in Human Resource Management
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-1)
3(3-0)
3(2-2)

7

หน่วยกิต

3513819 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(90)
Preparation for Professional Internship in Human Resource Management
3514816 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5(450)
Professional Internship in Human Resource Management
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก าหนดให้ เ รี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ์ ก ารส าเร็ จ หลั ก สู ต รของสาขาวิ ช านี้ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นได้ ต ามความถนั ด
และความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอก
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หน้า 4

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความส าคั ญ ของภาษาไทย การใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ
การสรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน
การพูด และการเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน
อิทธิพลของวัฒ นธรรมที่มีต่อวิวัฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่าง
มีศิลปะ
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12
หน่วยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวั ฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่าง ๆ ในการดารงชีวิต การให้คุณค่า
ของชี วิ ต การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ข องตนเอง ครอบครั ว และสั ง คม
การมีจิตสานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม
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หน้า 5

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetic for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้าน
ความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห่ ง การมองเห็ น การได้ ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิง สร้า งสรรค์ง านศิล ปกรรมแต่ ล ะแบบ การพัฒ นาทางอารมณ์
และสั ง คม การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การน าศิ ล ปะมาประยุ ก ต์ การแสวงหาความรู้ แ ละ
การสร้างสรรค์ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการ
ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
วิ วั ฒ นาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลื น กลาย ความร่ ว มมื อ และความขั ด แย้ ง
ในระดับชุมชน ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ กฎหมายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุ ข ภาพของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก สถานการณ์ ปั ญ หาสุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการบริ โ ภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัย
พิ บั ติ ธ รรมชาติ แบบแผนการด าเนิ น ชี วิ ต แบบองค์ ร วมในชี วิ ต ประจ าวั น ที่ มี ค วามพอดี
และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ
ของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิ งสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหา
ในโลกสมัยใหม่ สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
6 หน่วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
A four-skill introductory course providing basic knowledge of business
concentrating on inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions through related topics which include office organization, telephoning,
making arrangements and appointments, social contact, business correspondence in
the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation and
ordering, and applying for a job (resume and coverage letter, application forms).
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0)
Business English 2
Pre-requisite : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Providing a chance to explore business concept world-wide with
concentration on domestic and international trade. Encouraging students to be
familiar with the language used in various fields and situations of business
transactions, Information technology retrieval recommended.
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2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45
หน่วยกิต
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
Business Ethics
แนวคิดที่มาของจริย ธรรมและหลั กธรรมาภิบาลในองค์การธุรกิจ โดยเน้น จริยธรรม
ผู้บริหาร จริยธรรมพนักงาน จริยธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ร ว ม ทั้ ง ก า ร น า ห ลั ก ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ดาเนินธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ
3504301 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
Statistics and Business Research
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าสัดส่วน ร้อยละและ
อัตราส่วน การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การวัดความสัมพันธ์ สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการถดถอย การเสนอโครงการวิจัย
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หรือ 3522103 การบัญชีชั้นต้น 1
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เป้าหมายและความสาคัญ
ของการเงินธุรกิจ ตลาดการเงินและตลาดทุน โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรร
เงิน ทุนภายในธุ ร กิจ การจั ดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงิน
ที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล
3521103 หลักการบัญชี
3(2-2)
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชน์และความสาคัญของการบัญชีที่มีต่อ
สั งคม แม่บ ทการบั ญ ชี หลั กเกณฑ์ และวิ ธีการปฏิบัติท างการบัญชีเ กี่ยวกับ สิ นทรั พย์ หนี้ สิ นและ
ส่วนของเจ้าของ การบันทึกและการจัดทารายงานการเงินของกิจการซื้อขายสินค้า กิจการผลิตและ
ขายสินค้า
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3522204 การภาษีอากร 1
3(3-0)
Taxation 1
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนในการตัดสินใจ และวางแผน ควบคุมการดาเนินงาน
กิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน แนวคิด ความหมาย และการจาแนกประเภทของ
ต้นทุน การวิเคราะห์ พฤติกรรมต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร ระบบต้นทุนรวม และ
ต้นทุนผันแปร การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม การบัญชีตามความรับผิดชอบ
การบริหารต้นทุนฐานกิจกรรม และการประเมินผลการดาเนินงาน
3541101 หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความส าคั ญ ของการตลาด แนวคิ ด หรื อ ปรั ช ญาทางการตลาด
ระบบการตลาดและตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้ บริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะห์ โอกาส
ทางการตลาด การแบ่ ง ส่ ว นตลาด ส่ ว นประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาด
เพื่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด รวมทั้งประยุกต์ใช้หลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวในการดาเนินการด้านการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
แนวคิ ดพื้ นฐาน ลั กษณะโครงสร้ างขององค์ การ หลั กการจั ดการ หน้ าที่ ในการจั ดการ
กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา และ
การควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาวะแวดล้ อมทางการจัดการ
จริยธรรมในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการจัดการความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการองค์การ
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3561104 ยุทธศาสตร์การจัดการ
3(3-0)
Managerial Strategies
ขอบข่ายและพัฒนาการจัดการ บทบาทหน้าที่ของการจัดการ การกาหนดภารกิจและ
การตั้งเป้าหมายของธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนทางยุทธศาสตร์ หลักการพื้นฐานในการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม กระบวนการในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ การน ายุ ท ธศาสตร์ ไปปฏิ บั ติ
การควบคุ มและประเมิ นผลยุ ทธศาสตร์ โดยมี การน าแนวคิ ดตามหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
มาใช้ประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
3561105 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระกอบการและกระบวนการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน ความคิดสร้างสรรค์ เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การบริ หารจัดการการผลิตและ
การปฏิ บั ติ การ การตลาด การประชาสั มพัน ธ์ การลงทุน การว่าจ้ างและการเหมาช่ว งการผลิ ต
นโยบายสิ่ ง แวดล้ อม เศรษฐกิจ และสั ง คมที่มี ผ ลต่อ การประกอบการ กฎหมายธุร กิจ ที่เ กี่ย วข้ อ ง
การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการนาแนวคิดหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบการ
3562307 การบริหารการผลิต
3(3-0)
Production Management
ลั ก ษณะและความส าคั ญ ของการผลิ ต ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจผลิ ต ซึ่ ง รวมถึ ง
ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนกาลั งการผลิต การวาง
ผั งโรงงานและการจั ดตารางการผลิ ต การจัดซื้ อและการควบคุมสิ นค้าคงคลั ง ระบบการจัดการ
โซ่อุปทาน การบริหารโครงการ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ และระบบการบารุงรักษา โดยมี
การนาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการบริหารการผลิต
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resource Management
แนวคิ ดทฤษฎี ที่เ กี่ ย วกับ การจัด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ ขอบเขตหน้า ที่ ของการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม การบริหารผลงาน การบริหารค่าตอบแทน
การจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ การจั ด การแรงงานและความปลอดภั ย ในการท างาน ระบบสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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3563117 กฎหมายธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0)
Business Law for Entrepreneur
หลักกฎหมายเบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา หนี้ ตั๋วเงิน และ
เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
การบัญชี และพระราชบัญญัติการบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับ การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูกิจการ ประมวลรัษฎากรว่าด้วยนิติบุคคล และการเสียภาษีทางธุรกิจ การระงับข้อพิพาท
โดยศาล และอนุ ญ าโตตุ ล าการนอกศาล ความรั บ ผิ ดชอบทางกฎหมายของธุ ร กิจ ในด้ า นต่า ง ๆ
โดยคานึงถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
3592110 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0)
Principles of Economics
สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในชี วิ ต ประจ าวั น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การจั ด หาและ
ใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งแนวทางในการประยุกต์ใช้หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนาไปใช้ในชีวิตเศรษฐกิจประจาวัน
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัด สิ น ใจ และประโยชน์ข องการใช้ เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ เชิ ง ปริ ม าณ
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตั ดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
เชิงสินค้าคงเหลือ (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queing) และการจาลองเหตุการณ์ (Simulation)
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
36
หน่วยกิต
2.3.1) บังคับ
27
หน่วยกิต
3562306 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0)
Organizational Behavior
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล
การเรีย นรู้ การรับรู้ การจู งใจและการตัดสิ นใจ ความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ ม
ภาวะผู้ น า การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การจั ด การความขั ด แย้ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ารและการจั ด การ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้ามชาติ
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3562506 การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
3(3-0)
Employee Relations Management and Labor Law
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประวัติความเป็ นมา ภารกิจหน้าที่ วัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการ
แรงงาน ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างนายจ้า งกั บลู ก จ้ างในด้า นการจ้ า งแรงงาน การคุ้ ม ครองแรงงาน
การแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม การจ่ายเงินทดแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์และอานาจหน้าที่อื่น
ของนายจ้างและลูกจ้าง
3563208 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resources Management Information Systems
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การใช้ ส ารสนเทศต่ า ง ๆ ในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น
ในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค้ น หาและเรี ย กใช้ การน า
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศมาช่ ว ยในงานจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์
ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Planning and Policy of Human Resources
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก ารเพื่ อ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมโลก
3563410 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Recruitment and Selection of Human Resources
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ กลยุทธ์ในการ
สร้างเครื่องมือเพื่อการคัดเลือก การทดสอบ การสัมภาษณ์ หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือก
บุคคล การทดลองงาน การบรรจุแต่งตั้ง การทาสัญญาการจ้างงาน
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3563411 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รูปแบบวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการฝึกอบรม การพัฒนา
สายอาชีพ การจัดการความรู้ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3563412 การบริหารผลงาน
3(3-0)
Performance Management
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดในการบริหารผลงาน ระบบการบริหารผลงาน การกาหนดปัจจัยในการวัดผลงาน
การติดตามตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาผลงาน การนาผลการประเมินผลงานไปใช้
ในการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3563413 การบริหารค่าตอบแทน
3(3-0)
Compensation Management
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน ประเภทของค่าตอบแทน ปัจจัยที่มี อิทธิพล
ต่ อการก าหนดค่ าตอบแทน นโยบายและหลั กการบริ หารค่ าตอบแทนสมั ยใหม่ การวิ เคราะห์ งาน
การประเมินค่างาน การสารวจค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจประเภทต่าง ๆ
3564912 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2)
Seminar on Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารสมั ย ใหม่ การวิ เ คราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
ทรั พยากรมนุ ษย์ ขององค์การที่มีชื่อเสี ยงและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ และ
อภิป รายกรณีตั ว อย่ างเกี่ย วกับ การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย์ใ นสถานประกอบการ วิเคราะห์ และ
นาเสนอกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
และอนาคต โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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2.3.2) เลือก
9 หน่วยกิต
3562211 จิตวิทยาองค์การ
3(3-0)
Organizational Psychology
แนวคิดทางจิ ตวิ ทยาในการจัดการในองค์การ การใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์ และเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การให้คาปรึ กษาและการจูงใจ การใช้จิตวิทยาในการคัดเลือกบุคคล
เข้ า ท างาน จิ ต วิ ท ยาในการสร้ า งสั ม พั น ธภาพในการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และสามารถปรั บ ตั ว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
3562310 การพัฒนาและการออกแบบองค์การ
3(3-0)
Organizational Development and Design
แนวคิดและปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์การ โดยการนาหลักการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาองค์การ ได้แก่ เทคนิคในการพัฒนา
ระดั บ บุ ค คล ระดั บ กลุ่ ม และระดั บ องค์ ก าร การออกแบบองค์ ก ารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อ มและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ
เพื่อควบคุมกระบวนการในการพัฒนาให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3563406 การวิเคราะห์งาน
3(3-0)
Job Analysis
โครงสร้ างของงาน การเก็บข้อมูล เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิ ดชอบของงานและวิธีการ
ทางาน การวิเคราะห์รายละเอียดของงานและองค์ประกอบของงาน การแบ่งแยกประเภทของงาน
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างตาแหน่ งต่าง ๆ ในองค์การ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมและทรัพยากรมนุ ษย์ในแต่ละองค์การ รวมทั้งการนาข้อมูล จากการวิเคราะห์งาน
ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3563502 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3-0)
Leadership and Teamwork
ผู้ น าและภาวะผู้ น า คุ ณ ลั ก ษณะและบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ น าที่ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยในการ
เสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้ นาในการทางานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิภ าพ
จิ ต วิ ท ยาและเทคนิ ค วิ ธี ใ นการเป็ น ผู้ น าและการท างานเป็ น ที ม การสร้ า งความภู มิ ใ จให้ ที ม งาน
การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม
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3564907 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2)
Research in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : 3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นปัญหาของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การศึกษาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิธีการศึกษาและเครื่องมือในการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การนาผลการวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในองค์การ
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3503819 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(90)
Preparation for Professional Internship in Human Resource Management
การเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาชีพนักจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้ภาษาต่างประเทศ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากั บสภาพแวดล้อมและ
การทางานเป็นทีม การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
3504816 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5(450)
Professional Internship in Human Resource Management
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานรัฐบาล
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ เอกชน ภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์ นิ เ ทศก์ โดยน าความรู้
ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอีย ดของการฝึ ก ประสบการณ์แ ละปั จ ฉิม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายปั ญหาการฝึ ก ประสบการณ์
ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับ
รายวิ ช าที่ เ คยเรี ย นมาแล้ ว และต้ อ งไม่ เ ป็ น รายวิ ช าที่ ก าหนดให้ เ รี ย นโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและ
ความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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