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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

1. ความเป็นมาของสาขาวิชา 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้

จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเป็นการผลิต
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อ
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความ
ต้องการขององค์การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการธำรงรักษาบุคลากรที่
เป็น “ทรัพยากรมนุษย์” ที่มีคุณค่าให้อยู่กับองค์การได้อย่างยาวนานที่สุด โดยสาขาวิชาได้มีพัฒนาการ
ตามลำดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้ 

นับตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนด
บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยครูให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ อีกสองสาขานอกเหนือจาก  
ครุศาสตร์บัณฑิต คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์บัณฑิต ท าให้โครงสร้างของวิทยาลัยครูเปลี่ยนไป
จากเดิมโดยได้มีการเปิดคณะวิชาใหม่ข้ึนมารองรับ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ  

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  ได้กำหนดไว้ในมาตรา 5 ให้วิทยาลัยครู
สามารถเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ   นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึง
ได้เริ่มก่อตั้งในปี 2528  โดยแบ่งการบริหารเป็นภาควิชา โดยมีภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ เป็นภาควิชา
แรก 

ในปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัย
ครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 

ต่อมา ตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้เปลี่ยนส่วนราชการในคณะวิชา
ใหม่ เพ่ือให้ทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ  และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโปรแกรมวิชาแทน
การดำเนินงานในรูปภาควิชาเดิม  ดังนั้น ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์จึงได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป และได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นรุ่นแรก โดยทำการเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาอ้อมน้อย 

ในปี พ.ศ. 2543 คณะได้ขอเสนอเปิดโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
เพ่ือรองรับการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี พร้อมทั้งขอแต่งตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์) เป็นการเฉพาะ แยกออกมาจากโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจและจัดการทั่วไป 

ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ใน 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  เป็นต้นไป  เป็นผลให้
เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
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ในปี พ.ศ. 2549 โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ แขนงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในปี พ.ศ. 2553 โปรแกรมวิชาได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ในปี พ.ศ. 2555 โปรแกรมวิชาได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555  ให้
เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซ่ึง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556) 

ในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่
ให้ยกเลิกโปรแกรมวิชา โดยมีประธานสาขาวิชา และคณะกรรมการสาขาวิชา ทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปี พ.ศ. 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการจัดการเรียนการมาถึงปัจจุบัน 

 
2. ข้อมูลหลกัสูตร 

2.1 ชื่อหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Human 
     Resource Management  
 

2.2 ชื่อปริญญา    
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  
 ชื่อย่อ (ไทย)  : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration ( Human Resource  
     Management)  
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Human Resource Management) 
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3. อาจารย์ในหลักสูตร 
ประธานสาขาวิชา 

  

อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี 
E-mail : janjiraporn@webmail.npru.ac.th  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

     
อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีช้ัน 

E-mail:  
praewpan@webmail.npru.ac.th 

อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
E-mail:  

duanjai@webmail.npru.ac.th 

อาจารย ์ดร.จุฑามาส ศรีชมภู 
E-mail:  

jutamat@webmail.npru.ac.th 

อาจารยพ์ัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 
E-mail:  

patcharakan@webmail.npru.ac.th 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

1 อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินดี 092-6415414 
2 อาจารย์แพรวพรรณ  ตรีชั้น 092-2735525 

3 อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 084-0024170 

4 อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู 092-2562415 
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5 อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล 086-5358499 

 

4. อัตลักษณ์ การจดัการศึกษา บัณฑิตนักปฏิบัติ 

4.1 อัตลกัษณ ์
บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 การจัดการศึกษา  
4.2.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ  มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
  4.2.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  

 มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  โดยก าหนดให้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต   มีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ขึ ้นอยู ่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 
  4.2.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
  4.2.4 การด าเนินการหลักสูตร 
 

      1. วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 

  2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

           3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
               3.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

               3.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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4.3 บัณฑิตนกัปฏิบตั ิ

บัณฑิตนักปฏิบัติ 
หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  

คุณลักษณะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

2. จิตอาสา 

3. ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม  

และภาวะผู้นำ 

4. พัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน 

5. การสื่อสารและเลือกใช้สื่อ 

 

สมรรถนะ 

1. เจตคติที่ดีในวิชาชีพ และ

ทักษะการสื่อสาร 

2. ทักษะการสรรหาคัดเลือก

บุคลากร และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทักษะการฝึกอบรมและการ

ดูแลบุคลากร   

4. ทักษะการวางแผนและ

พัฒนาบุคลากร 

อัตลักษณ์ 

บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 
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5. โครงสร้างหลักสตูร ค าอธิบายรายวิชา  

5.1 โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี 

โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ดังนี้ 
     หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 121  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  8 
ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบ
ไม่เต็มเวลา 
 

 5.2 หลักสูตร 
 

 5.2.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 

 5.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

       โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ดังนี้ 
 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   121 หน่วยกิต 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ         9  หน่วยกิต 
       (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ           6  หน่วยกิต 
       (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ          6  หน่วยกิต 
       (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ                   6  หน่วยกิต 
    ข้อก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า     85 หน่วยกิต 
        (1) กลุ่มวิชาแกน                    39  หน่วยกิต 
        (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                 30  หน่วยกิต 
        (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
        (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                      7  หน่วยกิต 
    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 
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   5.2.3 รายวิชา 
 

       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 
 

 (1) กลุ่มวิชาภาษา  จ านวนไม่น้อยกว่า             9  หน่วยกิต 
 

    รายวิชาบังคับ             9  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                   น(ท-ป-ค) 
 

1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)  

  English for Communication   
1500135          ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน     3(3-0-6)  
  English at Work 
 

 รายวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-ค) 
 

1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน    3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  1     3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2       3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น      3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก      3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Malay 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-ค) 
1500143 สนทนาภาษามาเลย์      3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Lao 
1500145 สนทนาภาษาลาว       3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนาภาษาพม่า      3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม      3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
 

 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
 

           รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)  6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

2000112 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  
  Thai Government and Politics  

2000113 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

2000114  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  
 Thai Society in Global Context  
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     รายวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6)  
 Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

            รายวิชาบังคับ      6  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
 

 รายวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

2500116 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 

           รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)       6  หน่วยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

4000124 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
 

   รายวิชาเลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย     3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
 

ข้อก าหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มใดก็ได้   
                จ านวนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า      88 หน่วยกิต 
 

          หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้ 
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     (1) กลุ่มวิชาแกน  จ านวน               39 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
 

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6)  
Business English 1 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6) 
   Business English 2 
2562302  กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
 Business Laws 
3521103  การบัญชีการเงิน       3(2-2-5)  
 Financial Accounting  
3522301  การบัญชีเพื่อการจัดการ       3(3-0-6)  
 Managerial Accounting 
3531101  การเงินธุรกิจ        3(3-0-6)  
 Business Finance 
3543101  การบริหารการตลาด       3(3-0-6)  
 Marketing Management 
3561101  องค์การและการจัดการ       3(3-0-6)  
 Organization and Management 
3562307 การบริหารการผลิต      3(3-0-6) 

Production Management  
3562501 สถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 

 Business Statistics   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

Strategic Management  
3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

Introduction to Economics   
 

3651401  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6)  
 Human Resource Management 
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 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จ านวน      30  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                น(ท-ป-ค) 
 

3651402 การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ          3(3-0-6) 
Personality Development in Business  

3652403 นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 
Human Resource Planning and Policy  

3652404 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน     3(3-0-6) 
Personnel Recruitment and Placement   

3652405 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
Human Resource Development  

3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน     3(3-0-6) 
Performance Appraisal  

3653407 การจัดการค่าตอบแทน       3(3-0-6) 
Compensation Management  

3653408 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์    3(3-0-6) 
Law and Labour Relations  

3653901 การวิจัยเบื้องต้นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์   3(2-2-5) 
Introduction to Research in Human Resource Management  

3654410 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 
Human Resource Management Strategy  

3654902 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์    3(2-2-5) 
Seminar on Human Resource Management 

 

      (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า         9  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา                 น(ท-ป-ค) 
3562102 พฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6) 
  Organizational Behavior 
3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

Computer Applications in Business  
3652411 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

Information System for Human Resource Management  
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3652412 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ      3(3-0-6) 
Human Relations in Organization  

3652413 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน    3(3-0-6) 
Work Efficiency Development  

3653409    การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ                       3(3-0-6) 
          Safety and Health Management in Organization 
3653414 ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน     3(3-0-6) 

Leadership and Team Building  
3654415 ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 

Good Governance in Human Resource Management  
3654416 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
  Human Resource Management Psychology 

 

    (4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จ านวน              7  หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
       (4.1)  แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ชั่วโมง) 
 

3654801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2(90)   
  Pre-practicum in Human Resource Management 
3654802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย ์  5(450)                         
  Professional Internship in Human Resource Management 
  (4.2)  แบบสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ชั่วโมง) 
3654803   การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45)   
  Pre-cooperative Education  
3654804    สหกิจศึกษา          6(540)   
  Cooperative Education  

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต   
       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดย    ไม่ซ ้า
กับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม   ในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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6. แผนการศึกษา  
                        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

     

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2000113 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
3521103 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) เฉพาะด้าน (แกน) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 

 รวม 18  หน่วยกิต  
 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3651402 การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 

 รวม 18 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (แกน) 
3652403 นโยบายและการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 

 รวม 18 หน่วยกิต  
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3652404 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
3652405 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก      3 หน่วยกิต  เฉพาะด้าน (เลือก) 

 รวม 18 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3562501 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
3653407 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก    3 หน่วยกิต เฉพาะด้าน (เลือก) 

 รวม 18 หน่วยกิต  
 

 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (แกน) 
3653408 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
3653409 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ 3(3-0-6)  เฉพาะด้าน (เลือก) 
3653901 การวิจัยเบื้องต้นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)  เฉพาะด้าน (บังคับ) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี    3 หน่วยกิต เลือกเสรี 

    
 รวม  15 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
3654410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (บังคับ) 
3654902 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ 
3(2-2-5) เฉพาะด้าน  

(บังคับ) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต เฉพาะด้าน (เลือก) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี  3  หน่วยกิต เลือกเสรี 

 
3654801 

 
 

3654803 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

น(ชั่วโมง) 
2(90) 

 
 

1(45) 

 
เฉพาะด้าน 

 (พ้ืนฐานวิชาชีพ) 
 

เฉพาะด้าน  
(พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

 รวม 14/ 13 หน่วยกิต  
 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ชั่วโมง) หมวดวิชา 
3654802 

 
 

3654804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 
 

6(540) 

เฉพาะด้าน 
 (พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

 
เฉพาะด้าน 

 (พ้ืนฐานวิชาชีพ) 
 รวม 5/6 หน่วยกิต  

 
หมายเหตุ  ล าดับรายวิชาในแต่ละหมวด  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 
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7. การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  1. นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

   1.1 มีความประพฤติดี 
   1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
   1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์การประเมินผล 
   1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00 
   1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต ่ากว่า 2.00 
   1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (มาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และ มาตรฐานภาษาอังกฤษ) 
   1.8 สอบผ่านการทดสอบประมวลผลความรู้และทักษะทางวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

  2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
   2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
   2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2.3 สอบผ่านการทดสอบประมวลผลความรู้และทักษะทางวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
   2.4 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อส่วน

ทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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8. แบบบันทึกผลการเรียนตลอดหลักสตูร 

แบบบันทึกผลการเรียน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับปริญญาตรี  4 ปี 
ชื่อ – นามสกุล .......................................................... รหัสประจ าตัว ............................... หมู่เรียน................  
วัน/เดือน/ปีเกิด ............................................... สาขาวิชา ..............................................................................  
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ................................................................................................................ ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา 
นก./
ชม. 

ภาค
เรียน 

ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

        1.1 กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 1500133   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6)     
 1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6)      

 1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน             3(3-0-6)      

        1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 2000113            อาเซียนศึกษา  3(3-0-6)     

 2000114 สังคมไทยในบริบทโลก  3(3-0-6)     

        1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 2500114  จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)     

 2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)     

        1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 4000125                                                     วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6)     

 4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

3(3-0-6)     

 1.5 ข้อก าหนดทั่วไป ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 2500116  สุนทรียภาพของชีวิต              3(3-0-6)     

รวม..................30..........................หนว่ยกิต 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. 
ภาค
เรียน 

ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

2.หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
        2.1 กลุ่มวิชาแกนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6)     
 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)     
 2562302 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6)     

 3521103 การบัญชีการเงิน   3(3-0-6)     
 3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)     
 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)     
 3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0-6)     

 3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)     
 3562307 การบริหารการผลิต   3(3-0-6)     
 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)     
 3591102 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6)     
 3562501 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)     
 3651401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)     
                                                                             รวม............39..................หน่วยกติ 

        2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ/วิชาเอก จ านวน 39 หน่วยกิต 
                   2.2.1 วิชาบังคับจ านวน 30 หน่วยกิต 

 3651402 การพัฒนาบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)     

 3652403 นโยบายและการวางแผนด ้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6)     

 3652404 การสรรหาและการบรรจุพนักงาน 3(3-0-6)     

 3652405 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)     
 3653406 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)     

 3653407 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)     

 3653408 กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สมัพันธ์ 

3(3-0-6)     

 3654410 กลยุทธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)     

 3653901 การวิจัยเบื ้องต้นด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3(2-2-5)     

 3654902 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)     

                                                                                รวม...........30..............หน่วยกิต 
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คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. 
ภาค
เรียน 

ชื่อผู้สอน ผลการเรียน หมายเหตุ 

        2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 3653409 การจัดการความปลอดภยัและ
สุขอนามัยในองค์การ 

3(3-0-6)     

 3652412 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)     

 3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ 3(2-2-5)     

                                                                                รวม..............9.............หน่วยกิต 

        2.3 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
 3654801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
2(90)     

 3654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์   

5(450)     

                                                                              รวม..............7..............หน่วยกิต 

3.หมวดเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

 3652413 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

3(3-0-6)     

 3653414 ภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน 3(3-0-6)     

                                                                                รวม............6...............หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร............121.....................หน่วยกิต 
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9. การผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักศึกษาสามารถท าได้ 2 กรณี คือ 

1. ได้เกรดตั้งแต่ B ขึ้นไป ในรายวิชา 4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผ่านการอบรมและทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ จากส านักคอมพิวเตอร์ สามารถติดตาม

ข่าวสารได้จากเว็บไซต์ http://cic.npru.ac.th 

แนวทางเนื้อหาการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การท างานระบบคอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
3. ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
4. ระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น การท างานของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในกลุ่ม Office 
5. ความเข้าใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
6. การตระหนักด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. การใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการต่าง ๆ เช่น การค้นหา Search Engine ไปรษณีย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
8. การปฏิบัติการค้นหาข้อมูล และน าเสนอบน Microsoft Excel แนบแฟ้มส่งผ่านทางระบบ 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย (stdmail.npru.ac.th ) 
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10.  การผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
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11. แบบบันทึกการเก็บคะแนนภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยการสะสมคะแนน 

นักศึกษาหมู่เรียน ................... 

 

รหัสนักศึกษา ................................. ชื่อ-นามสกุล .............................................................. 

ระดับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเรียน …………………………… 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ..................................................................... โทร ..................................... 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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แผนการเก็บคะแนนสะสมการประเมินความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี/ภาคเรียน 
คะแนนสะสมการประเมินความรู้ 

และทักษะภาษาอังกฤษ 
1  40 
2 50 
3 50 
4 10 

 

 

สรุปการเก็บคะแนนสะสมการประเมินความรูแ้ละทักษะภาษาอังกฤษ 

 

ชั้นปี 
คะแนนสะสมการประเมินความรู้ 

และทักษะภาษาอังกฤษ 
ที่สะสม 

ตรงตาม
เป้าหมาย 

ไม ่
ตรงตาม
เป้าหมาย 

1     
2    
3    
4    
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แบบบันทึกคะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 

วันเดือนปี 
คะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนสะสม ชั้นปีที่เก็บ อบรม
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

การใช้งานซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย 

การอ่านหนังสือ
นอกเวลา 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตัวอย่าง 
30 ต.ค.2563 

/     10 10 
ปี1 

     ตัวอย่าง 
30 พ.ย.2563 

 /  /  20 30 
ปี1 
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แบบบันทึกการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยการสะสมคะแนน 

วันเดือนปี 

คะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนสะสม ชั้นปี อบรม
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

การใช้งาน
ซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ
แบบมัลติมีเดีย 

การอ่าน
หนังสือ

นอกเวลา 
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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แบบบันทึกการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยการสะสมคะแนน 

วันเดือนปี 

คะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนสะสม ชั้นปี อบรม
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

การใช้งาน
ซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ
แบบมัลติมีเดีย 

การอ่าน
หนังสือ

นอกเวลา 
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แบบบันทึกการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยการสะสมคะแนน 

วันเดือนปี 

คะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนสะสม ชั้นปี อบรม
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

การใช้งาน
ซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ
แบบมัลติมีเดีย 

การอ่าน
หนังสือ

นอกเวลา 
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แบบบันทึกการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยการสะสมคะแนน 

วันเดือนปี 

คะแนนสะสมการประเมินความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (150 คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนสะสม ชั้นปี อบรม
ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ 

การใช้งาน
ซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ
แบบมัลติมีเดีย 

การอ่าน
หนังสือ

นอกเวลา 
กิจกรรมอ่ืน ๆ 
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คู่มือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

12. แบบฟอร์มค าร้องส าหรับนักศึกษา 

1. ค าร้องขอเข้าสอบปลายภาค เนื่องจากขาดสอบ  
2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบันฑิต   
3. ค าร้องขอเข้าสอบปลายภาค เนื่องจากขาดเรียนเกิน 20 %  
4. ค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ (จากอ าเภอ/ค าสั่งจากหน่วยงานต้นสังกัด)  
5. ค าร้องแจ้งความประสงค์ขอจบการศึกษา  
6. ค าร้องขอกลับคืนสภาพนักศึกษา  
7. ค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน (เกรด)  
8. ค าร้องขอบัตรลงทะเบียนเรียน  
9. ค าร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย  
10. ค าร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ  
11. ค าร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ  
12. ค าร้องขอยกเลิกวิชาเรียน  
13. ค าร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา  
14. ค าร้องขอเรียนร่วม  
15. ค าร้องขอลาพักการเรียน  
16. ค าร้องขอให้บันทึกข้อมูลรายวิชา  
17. ค าร้องขอโอนผลการเรียน  
18. ค าร้องแจ้งแก้ไขข้อมูลผิดพลาด  
19. ค าร้องทั่วไป  
20. ค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา  
21. ค าร้องขอยกเว้นการเรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป   
22. ใบแจ้งการสอบซ้อน  
23. ใบลากิจ ลาป่วย ของนักศึกษา  
24. ขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตท่ีก าหนด  
25. ค าร้องขอผ่อนผันค่าเทอม  
 
ที่มา  http://ac.npru.ac.th/  → เอกสารส าหรับนักศึกษา → แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ 

http://ac.npru.ac.th/
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