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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก
แขนงวิชาการจัดการ
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แขนงวิชาการตลาด
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมือ่ วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็น หลักสู ตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี การศึกษา 2561 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ไปแล้ ว
อย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- แขนงวิชาการจัดการ
1) พนักงานเอกชน
2) รับราชการ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
5) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม
4) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
5) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แขนงวิชาการตลาด
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
3) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
4) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1) พนักงานบริษัทธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด
5) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
6) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
2) ประกอบและ/หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว
3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
4) เจ้าหน้าที่ในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ
5) นักวิชาการ
6) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
7) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9. ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายธนพงษ์ อุดมทรัพย์
นางคงขวัญ ศรีสอาด

3

นางสาวภาวนา อังกินันทน์

4

นายประสิทธิ์พร เก่งทอง

5

นางนฤวรรณ ตราชูวณิช
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นางสาวจริยา รัชตโสตถิ์

คุณวุฒกิ ารศึกษา

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) (นานาชาติ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อาจารย์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-บริหารทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด (การบริหารการพัฒนา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย์
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)
อาจารย์
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย์
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2549
2543
2548
2545

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2554
2533
2531
2552
2548
2545
2542
2541
2539

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

5

14

นางสาวณัฐอร มหาทานุโชค

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University, Australia
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

M.Sc. (International Management) Reading University, U.K.
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2542
2530
2538
2530
2542
2534
2554
2551
2545
2532
2541
2530
2559
2551
2554
2549
2556
2554
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ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ตาแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ที่
ทางวิชาการ
7 นางสาวกัลยา สมมาตย์
อาจารย์
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
8 นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ
อาจารย์
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
9 นางสาวณัฐประภา นุ่มเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
10 นางสาวสุธาสินี อัมพิลาศรัย
อาจารย์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (บัญชี)
11 นายสรภพ อิสรไกรศีล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บัญชี)
12 นางวรรณดี อนุสรณ์
อาจารย์
บธ.ม. (บริหารการเงิน)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)
13 นายชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
อาจารย์
ปร.ด. (การจัดการ)
M.I.B. (International Business)
น.บ. (นิติศาสตร์)
นศ.บ. (การโฆษณา)
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
15 นายทิฆัมพร ขิยะพัฒน์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2543
2542
2540

6
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาส
และข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องมีความพร้อมและรู้จักนาศักยภาพที่ มีอยู่มา
ปรั บ ใช้ ให้ เกิด ประโยชน์ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน การพั ฒ นาบั ณ ฑิ ตให้ มี ความรู้ท่ ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สาคัญ แนวโน้มในอนาคตจะมีการแข่งขัน และความร่วมมือมากขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ที่
เป็นสากลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) ซึ่งจะทาให้เกิดการขยายตัวของการค้าและ
การลงทุนทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นการผลิ ตบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจให้มีสมรรถนะที่พร้อมสาหรับ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงมีความสาคัญอย่างมาก คณะกรรมการจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากผลการวิจัยเรื่อง “สมรรถนะบัณฑิตหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิตตามความคาดหวังของ
สถานประกอบการ” กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ แ ก่ สถานประกอบการในเขตจั งหวั ด เพชรบุ รี ประจวบคี รีขั น ธ์
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี โดยมีเป้าหมายการวิจัยเพื่อศึกษาคุณค่าบัณฑิตตามความคาดหวัง
และเป็นจริงของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่จบการศึกษาและทางานในตลาดแรงงาน ช่วงเวลาวิจัยตั้งแต่
พ.ศ.2537 - 2558 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังในความสามารถของบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ
ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจทั้งด้านการจัดการ การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการ
จัดการสถานพยาบาล ตลอดจนความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
ในการจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีธุรกิจ ชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมและบริการที่มีความต้องการกาลังคนในด้านการ
บริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่ให้นักศึกษาได้ทากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งศึกษา
ดูงานจากสภาพจริ งและมี ก ารส่ งนั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ค ณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์และรองรับการแข่งขัน
คู่แข่งตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงโดยการผลิตบุคลากรทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการ
พัฒ นาตนเองให้ เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิช าการและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านวิชาการ
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12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกหรือ การพั ฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่มีต่ อพัน ธกิ จของ
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ความรู้ ทักษะทางด้านการ
บริหารธุรกิจ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้ทางศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อ
ผลิตกาลังคนสนองความต้องการกาลังคนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในภูมิภาคที่
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
บริหารจัดการโดยมีสักนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการทาหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะในการบริ ห ารธุรกิ จ ตลอดจนมุ่ งเน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ มี คุณ ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฏีด้านการบริหารธุรกิจในการ
บริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ผู้สาเร็จการศึกษายัง
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีคุณ ภาพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการจัดการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการ
สถานพยาบาล
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการประกอบธุรกิจได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ - ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
บัณฑิต สาขาวิชาการ
สม่าเสมอ
บริหารธุรกิจ ให้มีมาตรฐานไม่ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
มาตรฐานระดับชาติ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

-สารวจความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
-สารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- เอกสารหลักสูตรที่ผ่านการ
ปรับปรุง
-รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ในระดับไม่ต่ากว่า
ระดับดี
-รายงานความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ที่อยู่ในระดับไม่ต่ากว่าระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน วิจัยและบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับการ
นาไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
-ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการที่
ทันสมัยเพื่อให้นาความรู้มา
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
-พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับ
ปริญญาตรี
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ -จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
เรียนการสอน ให้มีความ
นักศึกษาและอาจารย์
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ด้านวิชาการที่
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
-รายงานผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์อยู่ในระดับดี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60

-รายงานผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี
ระดับความพึงพอใจไม่ต่ากว่า
ระดับดี
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจั ด การศึ ก ษา ใช้ ร ะบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 5)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 4) (ภาคผนวก ช)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
หรือ
2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ และ
ก.พ. ให้การรับรอง โดยสามารถยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือ
3) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
4) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีกาหนด
(และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 (หมวด 2) (ภาคผนวก ช)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2) ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
3) ปัญหาการปรับตัวในการเรียน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับ
มัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ จะมีการจัด
อบรมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา รวมถึงการจัดอบรมเพิ่มเติมระหว่างการศึกษา
2) กลยุ ท ธ์ ในการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐานทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดย มี ก ารสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
3) กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน ทางคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการประจาห้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาสามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แขนงวิชาการจัดการ
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2559
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
0
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
0
0
80
80
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
80
รวม
80
160
240
320
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
0
0
80

2563
80
80
80
80
320
80
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แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2559
80
0
0
0
80
0

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
80
80
80
80
80
80
0
80
80
0
0
80
160
240
320
0
0
80

2563
80
80
80
80
320
80

2559
80
0
0
0
80
0

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
80
80
80
80
80
80
0
80
80
0
0
80
160
240
320
0
0
80

2563
80
80
80
80
320
80

2559
40
0
0
0
40
0

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560
2561
2562
40
40
40
40
40
40
0
40
40
0
0
40
80
120
160
0
0
40

2563
40
40
40
40
160
40

แขนงวิชาการตลาด
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2559
2560
2561
2562
80
80
80
80
0
80
80
80
0
0
80
80
0
0
0
80
80
160
240
320
0
0
0
80

2563
80
80
80
80
320
80

14

นักศึกษาทุกแขนงวิชา
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2559
2560
2561
2562
360
360
360
360
0
360
360
360
0
0
360
360
0
0
0
360
360
720
1,080
1,440
0
0
0
360

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2563
360
360
360
360
1,440
360

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา/ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินงบประมาณจากรัฐบาล
งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง
รวมรายรับ

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

7,560,000 15,120,000 23,730,000 32,340,000 33,390,000
154,800
6,300,000

309,600
6,615,000

485,900
8,004,150

662,200
8,405,500

683,700
8,824,200

14,014,800 22,044,600 36,589,050 41,407,700 42,897,900
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต
นักศึกษาตามหลักสูตรนี้

2559

ปีงบประมาณ
2560
2561
2562

2563

6,300,000 6,615,000 8,004,150 8,405,500 8,824,200
400,000 600,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
1,000,000 1,500,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000
2,500,000 3,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
154,800 309,600 485,900 662,200 683,700
10,354,800 12,024,600 16,490,050 18,267,700 19,907,900
500,000

800,000

2,000,000 2,500,000 3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

800,000

2,000,000 2,500,000 3,000,000

10,854,800 12,824,600 18,490,050 20,767,700 22,907,900
360

720

1,130

1,540

1,590

(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 16,075 บาท/คน/ปี)

2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.
2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข . หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน(แขนงวิชา)
(เลือกแขนงวิชาใดเพียงแขนงวิชาเดียว)
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ค . หมวดวิชาเลือกเสรี

128

หน่วยกิต

30
12
3
3
12
92
51
34

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Specific Purposes
1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(3–0–6)
Thai for Critical Thinking
1540204 ภาษาไทยสาหรับครู
3(3–0–6)
Thai for Teachers
1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication

17

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
English for Teachers
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

1550107
1560101
1560102
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systemic Thinking Skill
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2500100
2500101
2500102
2500103

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
วิถีไทย
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
The Citizenship

3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork skills
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction of E-Commerce

2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102
3560503
3560504
3600101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4010701
4010702

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life

3(3–0–6)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Traditional Medicine in Daily Life

4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
2(1–2–3)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
Introduction of Bakery for Business
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
Energy Saving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
Information Technology for Teachers
การช่วยฟื้นคืนชีพ
Resuscitation

5000101
5040606
5060609
5070311
5070613
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(3–0–6)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
3(2–2–5)
2(1–2–3)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8010802

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
National Health Security of Thai People

8010804
8010805

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1) กลุ่มวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3511101
3521102
3522201
3522502
3532202
3541101
3561101
3563203
3563301
3563302
3563401
3592103

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

92
หน่วยกิต
51
หน่วยกิต
42
หน่วยกิต
หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
Principles of Management
การสร้างและการวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
New Venture and Business Planning for Entrepreneurs
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operation Management
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics

3(3-0-6)
3(4-0-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4112105

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
กฎหมายธุรกิจ
Business Law

2562301

รหัสวิชา
3502101
3502102
3502103
3502104
3502105
3502106

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2) กลุม่ ภาษา ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การอ่านอังกฤษธุรกิจ
Reading Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
English for Industrial Careers
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business

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

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (แขนงวิชา) (ให้เลือกเรียนแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งเพียงแขนง
วิชาเดียว) ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1) แขนงวิชาการจัดการ ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
25
หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3562101

พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
การจัดการโครงการ
Project Management
ภาวะผู้นาร่วมสมัย
Contemporary Leadership
นวัตกรรมทางการจัดการ
Management Innovation

3562201
3563101
3563102

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
Seminar on Business Management
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
โครงการพิเศษทางการจัดการ
Special Project in Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3564901
3564902
3564903
3602121

รหัสวิชา
3562202
3563103
3563104
3563201
3563202
3563303
3551101
3563305
3622101
3602122

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
Business Professional Skills
การจัดการสานักงานยุคใหม่
Modern Office Management
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organization
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Management
การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ
Business Investment Analysis
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce

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

25

รหัสวิชา
3512102
3512103
3512104
3513101
3513102
3513104
3513909
3514910
3514911

รหัสวิชา
3512101
3513103
3513105
3513106
3513107
3513108

2.2) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
25
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก
Human Resource Planning Recruitment and Selection
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management
กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์
Labor Law and Employee Relations Management
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Resource Management
การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Research
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resource Management
โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Special Project in Human Resource Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)

2.2.2) กลุม่ วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Psychology in Human Resource Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Information System
การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ
Career Planning and Development
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
Change Management and Organization Development
การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ
Talent Management
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Occupational Safety and Health Management

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

26

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3514101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management and Learning Organization

3563104

รหัสวิชา
3541102
3542101
3542302
3542401
3543102
3543103
3544901
3544902
3544903

รหัสวิชา
3542301
3611101
3542402

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3) แขนงวิชาการตลาด ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
25
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา
Product Brand and Price Management
การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
Marketing Channels Management and Physical Distribution
การจัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
กลยุทธ์การตลาด
Marketing Strategies
การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
การสัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
การวิจัยการตลาด
Marketing Research
โครงการพิเศษทางการตลาด
Special Projects in Marketing

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)

2.3.2) กลุม่ วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาเลือกแขนงวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย
Sales Management and Selling Techniques
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retailing Business Management
เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
Marketing Presentation Techniques

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3543104

การจัดการตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural Marketing Management
การตลาดบริการ
Service Marketing
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Tourism Marketing
การตลาดโลก
Global Marketing
การตลาดดิจิตอล
Digital Marketing

3543201
3543202
3543203
3544101
3544401

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.4) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.4.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน
25
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3541102
3542301
3611101
3612202
3613201
3613301
3614901
3614902
3614903

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย
3(3-0-6)
Sales Management and Selling Techniques
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Management
การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(3-0-6)
Merchandising Display and Store Decorations
การบริหารสินค้าและการจัดซื้อสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Merchandising and Purchasing Management for Retail Business
การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Retail Business Management
การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Retail Business Management Research
สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Seminar in Retail Business Management
โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1(0-3-0)
Special Project in Retail Business Management
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รหัสวิชา
3542302
3542401
3543202
3551101
3564201
3602122
3613202
3613203
3613204
3613206
3613302
3613303

2.4.2) กลุม่ วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
Marketing Channels Management and Physical Distribution
การจัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relationship Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Information and Communication Technologies
กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Case Studies
การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
Store Location and Design
การส่งเสริมการตลาดสาหรับธุรกิจค้าปลีก
Promotion Mix for Retail Business
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Business Management
การจัดการคุณภาพงานบริการ
Service Quality Management

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

2.5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
34
หน่วยกิต
2.5.1) กลุ่มวิชาบังคับเรียน
25
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3622101
3622102

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การจัดการส่งออกและนาเข้า
Export and Import Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3622103

การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
Negotiation for International Business
การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
Cross – Cultural Management
การเงินระหว่างประเทศ
International Financial
การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Research
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Seminar in International Business
โครงการพิเศษการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Special Problem in International Business

3623105
3623106
3623401
3624901
3624902
3624903

รหัสวิชา
3514101
3551101
3623701
3623502
3623107
3624108
3563305
3602122

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-0)

2.5.2) กลุม่ วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนกลุม่ วิชาเลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
International Human Resource Management
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Law
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
ธุรกิจในอาเซียน
Business in ASEAN
กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
Global Business Strategy
การจัดการความเสี่ยง
Risk Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3564801
3564802
3564803
3564804
3564805
3564806
3564807
3564808
3564809

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา 1(60)
Preparation for Business Professional Experience and
Co-operative Education
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
6(640) หรือ
Field Experience
สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
3(320)
Co-operative Education for Retail Business Management 1
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
3(320)
Co-operative Education for Retail Business Management 2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3(320)
Field Experience for International Business Management 1
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3(320) หรือ
Field Experience for International Business Management 2
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
3(320)
Co-operative Education for International Business Management 1
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2
3(320)
Co-operative Education for International Business Management 2

หมายเหตุ 1. จานวนชั่วโมงรายวิชา 3564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและรายวิชา
3564803 สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง
2. รายวิชา 3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 รายวิชา 3564805
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 รายวิชา 3564806 สหกิจศึกษาสาหรับ การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 1 และรายวิชา 3564807 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 จานวน
ชั่วโมงต่อรายวิชาไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
3. นั ก ศึ ก ษาที่ เลื อ กเรี ย นแขนงวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ต้ อ งลงทะเบี ย นรายวิ ช า
3564804 สหกิจศึกษาสาหรับ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 รายวิชา 3564805 สหกิจศึกษาสาหรับการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก 2
4. นักศึกษาที่เลือกเรียนแขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศต้องลงทะเบียนรายวิชา
3564806 ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 และรายวิชา 3564807
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 หรือรายวิชา 3564808 สหกิจศึกษา
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สาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 และรายวิชา 3564809 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 2
5. สาหรับนักศึกษาที่มีงานทาในขณะเรียน ให้เรียนรายวิ ชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษาพร้อมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารธุรกิจได้ และอยู่ในดุลย
พินิจของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาแขนงวิชาการจัดการ
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3561101
3592103
..............
..............
..............
..............
1550100

ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Non-Credit)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

4
3
3
3
3
3
19

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3521102
3511101
..............
..............
..............
..............

ชื่อวิชา
การบัญชีการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
6
6
6
6
35
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2562301
3532202
3562101
3541101
..............
..............

กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
พฤติกรรมองค์การ
หลักการตลาด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3522201
3522502
3562201
3602121
..............
3502102

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การภาษีอากรธุรกิจ
การจัดการโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลือกแขนงวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา)
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3563101 ภาวะผู้นาร่วมสมัย
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ
4112105 สถิติธุรกิจ
3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
1

2
3
0

2
0
4

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
0

3
3
3
16

3
3
3
14

0
0
0
6

6
6
6
29

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564902 การวิจัยทางธุรกิจ
3563302 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการ
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20
หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา มี
จานวนชั่วโมง 60 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3564901 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3564903 โครงการพิเศษทางการจัดการ
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการ
3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ (กลุ่มภาษา)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
1
3
3
16

3
2
0
3
3
14

0
2
3
0
0
5

6
5
0
6
6
29

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริหารธุรกิจ

6

640

6

640

6

640

(สาหรับนักศึกษาไม่เรียนสหกิจศึกษา)

หรือ
3564803 สหกิจศึกษา
(สาหรับนักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา)

รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 640
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3561101
3592103
..............
..............
..............
..............
1550100

ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Non-Credit)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

4
3
3
3
3
3
19

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3521102
3511101
..............
..............
..............
..............

ชื่อวิชา
การบัญชีการเงิน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
6
6
6
6
35
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2562301 กฎหมายธุรกิจ
3532202 การเงินธุรกิจ
3512102 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและการคัดเลือก
3541101 หลักการตลาด
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา)
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
3
3
18

3
3
3
18

0
0
0
0

6
6
6
36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3522201
3522502
3512103
3512104
3502103
..............

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การภาษีอากรธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการค่าตอบแทน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3513101 กฎหมายแรงงานและการจัดการ
พนักงานสัมพันธ์
3513102 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
4112105 สถิติธุรกิจ
3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ (กลุ่มภาษา)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
3
3
18

3
3
3
18

0
0
0
0

6
6
6
36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
1

2
3
0

2
0
4

5
6
0

3

3

0

6

3

3

0

6

16

14

6

29

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3513104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
กลยุทธ์
3513909 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3563302 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20
หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา มี
จานวนชั่วโมง 60 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3564901 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3564903 โครงการพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
1

2
0

2
3

5
0

3

3

0

6

3
3
16

3
3
14

0
0
5

6
6
29

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริหารธุรกิจ

6

640

6

640

6

640

(สาหรับนักศึกษาไม่เรียนสหกิจศึกษา)

หรือ
3564803 สหกิจศึกษา
(สาหรับนักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา)

รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 640
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3.1.6 แสดงแผนการศึกษาแขนงวิชาการตลาด
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3541101
3521102
..............
..............
..............
..............
1550100

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Non-Credit)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
18

3
4
3
3
3
3
3
19

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
6
6
6
6
6
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3561101
3541102
3592103
..............
..............
..............

ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
พฤติกรรมผู้บริโภค
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
36
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522502 การภาษีอากรธุรกิจ
3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
และราคา
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา)
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3
3
3
18

3
3
3
18

0
0
0
0

6
6
6
36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
18

3
18

0
0

6
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2562301
3532202
3511101
3542302

ชื่อวิชา

กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการช่องทางการตลาดและ
การกระจายสินค้า
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
.............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3543102 กลยุทธ์การตลาด
4112105 สถิติธุรกิจ
.............. เลือกแขนงวิชาการตลาด
3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา)
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
36

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
1

2
3
3
0

2
0
0
4

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
6
0

3

3

0

6

3
16

3
14

0
6

6
29

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3544902
3543103
3563301
3564801

ชื่อวิชา

การวิจัยการตลาด
การวางแผนการตลาด
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด (กลุ่ม
ภาษา)
.............. เลือกแขนงวิชาการตลาด
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 20
หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา มี
จานวนชั่วโมง 60 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563302 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3544901 การสัมมนาการตลาด
3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด
.............. เลือกแขนงวิชาการตลาด
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

3
1
3
3
16

2
0
3
3
14

2
3
0
0
5

5
0
6
6
29

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริหารธุรกิจ

6

640

6

640

6

640

(สาหรับนักศึกษาไม่เรียนสหกิจศึกษา)

หรือ
3564803 สหกิจศึกษา
(สาหรับนักศึกษาเรียนสหกิจศึกษา)

รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 640
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3.1.7 แสดงแผนการศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3541101
3592103
..............
..............
..............
..............
1550100

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Non-Credit)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
3
3
18

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
4
3
3
3
3
22

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3561101
3611101
3521102
..............
..............
..............
..............

หลักการจัดการ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การบัญชีการเงิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
6
6
6
6
41
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3522201
3522502
3541102
3511101
3502102
..............
..............

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การภาษีอากรธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

3
3

3
3

0
0

6
6

3
21

3
21

0
0

6
42

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
4112105
2562301
3532202
3542301

ชื่อวิชา

สถิติธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การจัดการด้านการขายและเทคนิค
การขาย
3612202 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา)
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3613201 การบริหารสินค้าและการจัดซื้อ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด (กลุ่ม
ภาษา)
3614901 การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3614903 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
…………… หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3
1
3
22

2
0
3
20

2
3
0
5

5
0
6
41

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

1

0

4

0

3
3

2
3

2
0

5
6

3
19

3
17

0
6

6
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 25
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3613301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3563302 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
3614902 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23
หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
มีจานวนชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 1
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

320

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

320

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

320

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

320

0

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564805 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 2
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0
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3.1.8 แสดงแผนการศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3561101
3521102
..............
..............
..............
..............
1550100

ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
การบัญชีการเงิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น(Non-Credit)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
18

3
4
3
3
3
3
3
19

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
5
6
6
6
6
6
35

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 19

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3541101
3562103
..............
..............
..............
..............
...............

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3522201
3522502
3622101
3502102
3511101
3622102
..............

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การภาษีอากรธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการส่งออกและนาเข้า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
6
6
42

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
3
21

3
3
3
3
3
3
3
21

0
0
0
0
0
0
0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6

3

3

0

6

3
3
21

3
3
21

0
0
0

6
6
42

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2562301
3532202
3622103
3502103
3563401

ชื่อวิชา

กฎหมายธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การตลาดระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา)
จริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
................ เลือกแขนงการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
4112105 สถิติธุรกิจ
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3623401 การเงินระหว่างประเทศ
3623105 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (กลุ่มภาษา)
3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6

3

3

0

6

3
3

3
3

0
0

6
6

3

3

0

6

21

21

0
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หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3

3
3
2

0
0
2

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5

3

2

2

5

1

0

3

0

3

3

0

6

1

0

4

0

3
21

3
16

0
11

6
34

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3563302 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3623106 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
3624901 การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3624902 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3564403 โครงการพิเศษการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
.............. เลือกแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
.............. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27
หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา มี
จานวนชั่วโมง 60 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

320

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

320

0

3

0

320

0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

320

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

3

0

320

0

3

0

320

0

3564806 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 หรือ
3564808 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 1
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 หรือ
3564809 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 2
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 0
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายธนพงษ์ อุดมทรัพย์ อาจารย์

2

นางคงขวัญ ศรีสอาด

4
5
6

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี พ.ศ.
ที่จบ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

2549
2543

24

24

24

24

24

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-บริหารทั่วไป)
เกียรตินิยมอันดับ 2
นางสาวภาวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด (การบริหารการพัฒนา)
อังกินันทน์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (สถิติ)
นายประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์
กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)
นางนฤวรรณ ตราชูวณิช อาจารย์
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
วท.บ. (สถิติ)

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด 2548
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
2545

24

24

24

24

24

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2533
2531
2552
2548
2545
2542

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

18

18

18

18

18

นางสาวจริยา รัชตโสตถิ์ อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2541
2539

24

24

24

24

24

อาจารย์

ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
บธ.บ. (การตลาด)

52

3

คุณวุฒิการศึกษา
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

นางสาวกัลยา สมมาตย์ อาจารย์

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2542
2530

24

24

24

24

24

8

นางสาวจรรยาพร
บุญเหลือ

อาจารย์

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2538
2530

24

24

24

24

24

9

นางสาวณัฐประภา
นุ่มเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2542
2534

24

24

24

24

24

10

นางสาวสุธาสินี
อัมพิลาศรัย

อาจารย์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2554
2551

24

24

24

24

24

11

นายสรภพ อิสรไกรศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545
2532

24

24

24

24

24

12

นางวรรณดี อนุสรณ์ อาจารย์

บธ.ม. (บริหารการเงิน)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)

มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2541
2530

24

24

24

24

24

13

นายชยนันท์
จงเจริญชัยสกุล

ปร.ด. (การจัดการ)
M.I.B. (International Business)
น.บ. (นิติศาสตร์)
นศ.บ. (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University, Australia
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2559
2551
2554
2549

18

18

18

18

18

อาจารย์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (บัญชี)

53

7

54

ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

14

นางสาวณัฐอร
มหาทานุโชค

อาจารย์

M.Sc. (International Management) Reading University, U.K.
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15

นายทิฆัมพร
ขิยะพัฒน์

อาจารย์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2556
2554
2543
2542
2540

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2559 2560 2561 2562 2563

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ปี พ.ศ.
ที่จบ

55

3.2.2 อาจารย์ประจา
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ทางวิชาการ
ที่
1 นางสาวภาวนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Development
อังกินันทน์
Administration) (International)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (สถิติ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
National Institute of
Development Administration
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
2554 18 18 18 18 18
2533
2531

นายไพโรจน์
ปิยะวงศ์วัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
ศศ.บ.(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สถาบันราชภัฏนครปฐม

2552
2539
2533

24

24

24

24

24

3

นายกฤตชน วงศ์รัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)
บธ.ม. (การจัดการและการบริหาร
องค์การ)
ค.บ. (บริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2554

12

12

12

12

12

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

2541

2545

4

นางภัทรา เรืองสินภิญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
บช.ม. (การบัญชีทั่วไป)
บช.บ. (การบัญชีต้นทุน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558
2527
2522

30

30

30

30

30

5

นางรัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2540
2523

30

30

30

30

30

55

2

56

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10

นายวัชระ เวชประสิทธิ์ อาจารย์

บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บธ.ม. (การจัดการงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยสยาม
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-บริหารทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

11

นายรักเกียรติ หงษ์ทอง อาจารย์

รป.ด. (นวัตกรรมการบริหารการ
จัดการรัฐกิจ)
ศศ.ม. (สาขาบริหารองค์การ)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)

12

นายวิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
2542 30 30 30 30 30
2529
2542 30 30 30 30 30
2534
2542 24 24 24 24 24
2534
2543 24 24 24 24 24
2536
2557
2547
2543

18

18

18

18

18

มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล 2558
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเกริก
2542
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2533

24

24

24

24

24

18

18

18

18

18

2555
2545
2540

56

ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ทางวิชาการ
ที่
6 นางพิมลพรรณ สิงห์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
7 นายณัฐธัญ พงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (การเงิน)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
8 นางสาวณัฐประภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
นุ่มเมือง
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
9 นายสรภพ อิสรไกรศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (บัญชี)

57

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
13 นายอัตภาพ มณีเติม

14

นางสาวสนธยา
สาเภาทอง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

นางสมนึก วิเศษสมบัติ อาจารย์

16

นางวรรณดี อนุสรณ์

อาจารย์

17

นางพงศ์ลัดดา
ป้านสุวรรณ
นางพรรณทิพย์
ทองแย้ม

อาจารย์

18

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Ph.D. (Agricultural Economics)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารการเงิน)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.บ. (บริหารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
Nanjing Agricultural University;
China
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
2557 18 18 18 18 18
2550
2543
2542
2555 24 24 24 24 24
2551
2548
2545
2532
2541
2530
2532
2529
2546
2530

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

19

นางสาวกัลยา สมมาตย์ อาจารย์

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2542
2530

24

24

24

24

24

20

นางสาวจรรยาพร
บุญเหลือ

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2538
2530

24

24

24

24

24

อาจารย์

57

15

คุณวุฒกิ ารศึกษา

58

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
21 นายทิฆัมพร ขิยะพัฒน์
22

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

นางสาวเยาวภา อินทเส อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
MM. (Management)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2543 24 24 24 24 24
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2542
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2540
Technological University of
2542 24 24 24 24 24
Philippines
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2534
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

นายธนพงษ์ อุดมทรัพย์ อาจารย์

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (linguistic) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2549
2543

24

24

24

24

24

24

นายชยนันท์
จงเจริญชัยสกุล

อาจารย์

ปร.ด. (การจัดการ)
M.I.B. (International Business)
น.บ. (นิติศาสตร์)
ศศ.บ. (การโฆษณา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
La Trobe University (Australia)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2559
2551
2554
2549

18

18

18

18

18

25

นายประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์

2552
2548
2548
2544

24

24

24

24

นางสาวจันทรา ธนีเพียร อาจารย์

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

24

26

กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)
บธ.ม. (บัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป-แขนงบัญชี)

30

30

30

30

30

27

นางนฤวรรณ ตราชูวณิช อาจารย์

2545
2542

18

18

18

18

18

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

58

23

59

ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
ที่
28 นางสาวจริยา รัชตโสตถิ์ อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
บธ.บ. (การตลาด)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปี พ.ศ. ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา
ที่จบ 2559 2560 2561 2562 2563
2541 24 24 24 24 24
2539

นางคงขวัญ ศรีสอาด

อาจารย์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ-บริหารทั่วไป) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2548
2545

24

24

24

24

24

30

นายตวงสิทธิ์ สนขา

อาจารย์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2547
2540

18

18

18

18

18

31

นายวรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อาจารย์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

2550
2543

18

18

18

18

18

32

นางสาวธิดารัตน์
ปิ่นทอง

อาจารย์

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

2550

24

24

24

24

24

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.บ. (บัญชี)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2544
2554
2551

24

24

24

24

24

M.Sc. (International
Management)
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

Reading University, U.K.

2556

24

24

24

24

24

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554

ศศ.ม. (จิตวิทยา)
พย.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537
2531

24

24

24

24

24

33

นางสาวสุธาสินี
อัมพิลาศรัย

อาจารย์

34

นางสาวณัฐอร
มหาทานุโชค

อาจารย์

35

นางสาวฐายิกา
กสิวิทย์อานวย

อาจารย์

59

29

60

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์ ภ าคสนาม ความคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกวิช าสหกิจศึกษา หรือฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาค
การศึกษา/
ทักษะ
(สัปดาห์)
2/(1-16)
เตรียมฝึกประสบการณ์หรือเตรียมฝึกสหกิจ
ศึกษา
2/(1-16)
ฝึกประสบการณ์หรือฝึกสหกิจศึกษา
1-2/(1-16) สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
1-2/(1-16) สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
1-2/(1-16) สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 1
1-2/(1-16) สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 2

ขั้นปีที่
1

2

3


4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานและงานวิจัยตองเปนหัวขอทีเ่ กี่ยวของกับแขนงวิชาที่ศึกษาและการประยุกตใชหลักการ
ความรูทางดานการจัดการธุรกิจในการวิเคราะห ออกแบบ แกไขและพัฒนาระบบการดาเนินงานของ
ทุกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) การประยุกตใชหลักการทฤษฎี
2) สามารถนาผลการจากจัดทาโครงงานและงานวิจัยไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือสามารถ
เปนตนแบบในการพัฒนาตอได
3) สามารถทางานเปนทีม สามารถปรับตัวทางานรวมกับผูอื่น
4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห การสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหนวยกิต
1 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณการ
ทางานในแขนงวิชาต่าง ๆ มาใหความรูและถายทอดประสบการณการปฏิบัติงานตางๆในหมวดวิชาเฉพาะ
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการ และลักษณะการทางานจริงในดานการบริหารธุรกิจเพื่อนาไปเปนขอมูล
ในการจัดทาโครงงานหรืองานวิจัย
2) ก าหนดชั่ ว โมงการใหค าปรึก ษา จั ด ท าบั น ทึ ก การใหค าปรึ ก ษาใหขอมู ล ขาวสารเกี่ ย วกั บ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
3) จัดเตรียมหนังสือ เอกสาร ตาราที่สอดคล้องกับแขนงวิชาต่าง ๆ และสาขาอื่นๆ ไวเพื่อศึกษา
คนควา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทางานโครงงานหรืองานวิจัยที่บันทึกในสมุดใหคาปรึกษาโดย
อาจารยที่ป รึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ไดกาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลานาเสนอ
เนื้อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกลาวนั้นตองสามารถนาไปใชในการทางานไดจริง และการจัด
สอบการนาเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ากวา 1 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

1. ด้านบุคลิกภาพ

- มีก ารสอดแทรกเรื่อ งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์แ ละการวางตั ว ใน
องค์กรธุรกิจในบางรายวิชา
2. ด้ า นภาวะผู้ น า และความรั บ ผิ ด ชอบ - กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม และ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
มีหัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจนนาเสนอรายงาน
เพื่ อเป็ นการฝึ กให้ นั กศึ กษาได้ส ร้างภาวะผู้ น าและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกัน
เป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบและมีภาวะผู้นา
- มีกติกาที่ จะสร้างวินั ยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รายวิชาที่มีการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน กาหนดให้
น าเสนอโดยใช้ Power Point เพื่ อเพิ่ มทั ก ษ ะท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
(TQF : Hed.) ของ 5 ทักษะ มีดังนี้
1. ทักษะคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลง
ข้อค้นพบ
2. ทักษะทางความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลั กทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่ อให้ เกิดองค์
ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงาน รายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากสื่ อ ที่ ห ลากหลาย จากสถานที่ จ ริ ง และสรุ ป วิ เคราะห์
สังเคราะห์ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึ ก ษาค้ น คว้ าอย่ างเป็ น
ระบบ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมิ น จากการรายงานผลการด าเนิ น งานและการแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการฝึ ก
ปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
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3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้ นั กศึกษากล้ าแสดงออกและเสนอความคิดเห็ น ภายในกรอบแห่ งสิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับโอกาส และวาระ
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงาน และการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2

1050101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
1050102 ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วน
บุคคล
1050103 จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง





























 











































 











































 















1050213 จิตวิทยาการสื่อสาร





























 













1510101 จริยธรรมและทักษะชีวติ





























 















1520101 ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ





























 















1520102 ทักษะการคิดเชิงระบบ





























 















1520103 การคิดเชิงสร้างสรรค์





























 















1540201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร





























 















1540202 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ





























 















1540203 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์





























 















1540204 ภาษาไทยสาหรับครู





























 















1550101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร





























 















1550102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1550103 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ





























 















1550104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1550105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารทาง
ธุรกิจ
1550106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ทาง
วัฒนธรรมอาเซียน
1550107 ภาษาอังกฤษสาหรับครู





























 











































 











































 











































 













1560101 ภาษาพม่าเบื้องต้น





























 















1560102 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร





























 















1570101 ภาษาจีนเบื้องต้น





























 















1570102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร





























 















1580101 ภาษาฮินดีเบื้องต้น





























 















1580102 ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร





























 















1590101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น





























 















1590102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร





























 















1610101 ภาษาเขมรเบื้องต้น





























 















1610102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

1620101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น





























 















1620102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร





























 















1630101 ภาษามลายูเบื้องต้น





























 















1630102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร





























 















1640101 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น





























 















1640102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร





























 













2010101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
2010102 ช่างเมืองเพชร





























 











































 















2050101 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์





























 















2060101 สุนทรียภาพทางดนตรี
2500100 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง





























 











































 















2500101 การเมืองและการปกครองของไทย





























 















2500102 วิถีไทย





























 















2500103 ความเป็นพลเมือง





























 















2500104 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม





























 















2500105 เพชรบุรีศึกษา
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

2500106 อาเซียนศึกษา





























 















2500107 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท





























 















2500108 ความรับผิดชอบต่อตนเอง





























 















2500109 สังคมน่าอยู่





























 















2500110 อัตลักษณ์ไทย















































2560111 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น





























 













2560101 กฎหมายในชีวิตประจาวัน





























 















3560101 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3560102 ทักษะความเป็นผู้นาและการทางาน
เป็นทีม
3560503 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน





























 











































 











































 















3560504 การบริหารการเงินส่วนบุคคล





























 















3600101 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4010701 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4010702 วิทยาศาสตร์กับชีวิต





























 











































 











































 















4010703 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4010704 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ















































4020101 เคมีในชีวิตประจาวัน















































4020102 เคมีและภูมิปัญญาไทย















































4030001 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์















































4030002 พืชพรรณเพื่อชีวิต















































4030003 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน













































4040101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน





























 















4040102 การคิดและการตัดสินใจ





























 















4070301 การสร้างเสริมสุขภาวะ





























 















4070302 สุขภาพครอบครัว















































4080101 กีฬาเพื่อสุขภาพ





























 















4080102 นันทนาการเพื่อชีวิต





























 















4080103 รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก















































4080104 วิทยาศาสตร์การกีฬา





























 















4080105 ทักษะการว่ายน้า





























 















4090101 อาหารนานาชาติเบื้องต้น
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

4100904 การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน















































4120101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร















































5000101 เกษตรในชีวิตประจาวัน















































5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ















































5060609 ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์















































5070311 การถนอมอาหารในชีวติ ประจาวัน













































5070613 ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5070614 อาหารเพื่อสุขภาพ















































5070615 เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ















































5540602 พลังงานทดแทน





























 















5540603 การประหยัดพลังงาน





























 















5570103 ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน





























 















5580704 เทคโนโลยีอัจฉริยะ





























 















5590101 การขับขี่ปลอดภัย





























 















5800101 เทคโนโลยีท้องถิ่น
7130401 การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงาน
คานวณ
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
และความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4

7130402 เทคโนโลยีการนาเสนองาน





























 















7130403 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู





























 















8010801 การช่วยฟื้นคืนชีพ















































8010802 การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ















































8010804 ชีวิตและสุขภาพ
8010805 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
คนไทย





























































































หมายเหตุ สาหรับผูส้ อนรายวิชาใด ๆ จาเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องนาไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน
3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรีย นให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้ ส อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรมในการสอนทุ กรายวิช า รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนด้านบริห ารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
การเงิน การผลิตและการดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากร
มนุษย์
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้ง
การปรับปรุงแผนงาน
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
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2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ค วรจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้จ ากสถานการณ์ จ ริง โดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางใน
การบริหารธุรกิจใหม่ๆ
2) สามารถสื บ ค้ น จ าแนก และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ซึ่ ง สารสนเทศที่ เป็ น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) การอภิปรายเป็นกลุ่ม
3) การทางานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
4) ให้ นั กศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ทา
2) การสอบข้อเขียน
3) การเขียนรายงาน
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
2) สามารถทางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบ
3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิช าให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึ กการทางานเป็น
กลุ่ม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได้
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน และการนาเสนอด้วยวาจา
4) สามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดาเนินงาน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ฝึกให้นาเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน
2) บูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟท์แวร์หรือสื่อต่างๆ ในรายวิชาที่
สามารถทาได้
3) ฝึกแก้ปัญหาโจทย์ที่จาเป็นต้องใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และ
สถิติ
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2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรียน

78

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1) กลุ่มวิชาชีพ
3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

                 

3521102 การบัญชีการเงิน



   

   

3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ



   

    

  

3522502 การภาษีอากรธุรกิจ

 

  

    

 

3532202 การเงินธุรกิจ

 

   

3541101 หลักการตลาด



3561101 หลักการจัดการ

  

3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3563302 การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ
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79

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2562301 กฎหมายธุรกิจ
4112105 สถิติธุรกิจ

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.3

1.4

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3



     

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

 

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

   

5.3

5.4

 

                 
                 




































กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ





































3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ

                 

3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

                 

3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

                 

3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด

                 

3502105 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
ในอุตสาหกรรม
3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
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กลุ่มภาษา

80

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

2) กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง
2.1) แขนงวิชาการจัดการ
2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4













































































































3562101 พฤติกรรมองค์การ

                 

3562201 การจัดการโครงการ



3563101 ภาวะผู้นาร่วมสมัย

                 

3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ



    

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์



     

3564901 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ

                 

3564902 การวิจัยทางธุรกิจ

                 

3564903 โครงการพิเศษทางการจัดการ



      

3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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81

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

5.1

5.2

5.3

5.4

3562202 ทักษะสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ



   

  

    



3563103 การจัดการสานักงานยุคใหม่
3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้
3563201 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
3563202 การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ



    

  

  

     



    

  

  

    

   

3563303 การจัดการคุณภาพ

                 

3551101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน



3563305 การจัดการความเสี่ยง

                 

3622101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                 

2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
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82

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3 5.4

2.2) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
3512102 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา และการคัดเลือก
3512103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

               

 

                 

3512104 การจัดการค่าตอบแทน
3513101 กฎหมายแรงงานและการจัดการ
พนักงานสัมพันธ์
3513102 การจัดการผลการปฏิบัติงาน

      

3513104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

                 

3513909 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                 

3514910 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3514911 โครงการพิเศษทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

                 

     

    

90
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.3

1.4

2. ความรู้

1.1

1.2

2.1

2.2



    

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก
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3512101 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3513103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3513105 การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ
3513106 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาองค์การ
3513107 การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ
3513108 การจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
3514101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ
3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้

84

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

2.3) แขนงวิชาการตลาด
2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
และราคา
3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและ
การกระจายสินค้า
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ

                 

3543102 กลยุทธ์การตลาด

                 

3543103 การวางแผนการตลาด

                 

3544901 การสัมมนาการตลาด

                 

3544902 การวิจัยการตลาด

                 

3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด
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2.3.2) กลุ่มวิชาเลือก
3542301 การจัดการด้านการขายและเทคนิค
การขาย

                 

85

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3 5.4

3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก

                 

3542402 เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด

                 

3543104 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร

                 

3543201 การตลาดบริการ

                 

3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

                

3543203 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                 

3544101 การตลาดโลก

                 

3544401 การตลาดดิจิตอล

                 







































2.4.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน





































3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3542301 การจัดการด้านการขายและเทคนิค
การขาย
3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก

                 

3612202 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
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2.4) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

86

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

3613201 การบริหารสินค้าและการจัดซื้อ
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
3613301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่าง
ประเทศ
3614901 การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

                 
                 
                 
                 

3551101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน



     

 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์



     

  

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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3614902 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3614903 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
2.4.2) กลุ่มวิชาเลือก
3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและ
การกระจายสินค้า
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.3

  

1.4

 

   
  

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

   

  

 

3. ทักษะทางปัญญา
3.2

  

  

   

3.3

5.1

5.2

5.3 5.4

    

  

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

  



 

    



                 


    

    



    



3613303 การจัดการคุณภาพงานบริการ
2.5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
2.5.1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน

 

3622101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                 

3622102 การจัดการส่งออกและนาเข้า

                 

3622103 การตลาดระหว่างประเทศ
3623105 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3623106 การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
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3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อธุรกิจค้าปลีก
3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
3613204 การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้ง
ร้านค้า
3613206 การส่งเสริมการตลาดสาหรับธุรกิจ
ค้าปลีก
3613302 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

1.2

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา
2.4

3.1

3.2

3.3

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

3623401 การเงินระหว่างประเทศ
3624901 การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3624902 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
3624903 โครงการพิเศษการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ
2.5.2) กลุ่มวิชาเลือก
3514101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ
3551101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

3623701 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

                 

3623502 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

                 

3623107 ธุรกิจในอาเซียน

                 

3624108 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก

                 

3563305 การจัดการความเสี่ยง

                 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  )

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

1. คุณธรรมและจริยธรรม
1.3

1.4

2. ความรู้
2.1

2.2

2.3

3. ทักษะทางปัญญา

1.2

2.4

3.1

3.2

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา



   

5.3

5.4

 

    



3564802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ



 

  



 



 

    



3564803 สหกิจศึกษา
3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 1
3564805 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 2
3564806 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
3564807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2
3564808 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 1
3564809 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 2



 

  



 

  

    





     

 

   

 

  



 

   

     

 

  



 

   

 

 

     



 

  



    





     



 

   

 

 

     



 

  



    




     

    









3.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

5.2
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1.1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการด าเนิ น การทวนสอบ แนวปฏิ บั ติ ก รณี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ (เกรด) ผิ ด ปกติ และ
การรายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ
ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ทา ทักษะความสามารถที่เรียนนาไปใช้ได้กับงานที่ทา ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษา
นั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ใน
คณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุม
ทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการ
สอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) พัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อทางานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4) จัดหาตาราเรีย นใหม่ๆ และวารสาร ตามความต้องการของอาจารย์ เพื่อพัฒ นาการเรียน
การสอน รวมทั้งอานวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ
5) จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6) ส่งเสริมการทาวิจั ยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลั กและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการกากับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร มี จานวน 3 คน เป็น ผู้ ที่มี คุณ วุฒิ ขั้น ต่ากว่าปริญ ญาโทหรือ
เทีย บเท่าและมีผ ลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตร มีจานวน 3 คน มีภ าระหน้าที่ในการบริห ารและพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.3 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ากว่าปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรือ สาขาวิช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรือ ใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน กรณีที่มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทาหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ สามารถทา
หน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ และในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่
ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่
สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ ค ลากรและความรับ ผิ ดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรร่วมกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการตามกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
2. หลักสูตรเสนอแผนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมประจาคณะ คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ กรรมการสภาวิชาการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรร่วมกับฝ่ายประสานงานของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศ
รับสมัครนักศึกษา ตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ดาเนินการรับสมัครที่งานประสานการรับนักศึกษา สานักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ทางเว็บไซต์และคณะวิทยาการจัดการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
5. หลั กสู ตรดาเนิ น การคัดเลื อกตามประกาศรับ สมัครและคั ดเลื อกเข้าศึกษาต่อของ
มหาวิทยาลัย
6. หลักสูตรร่วมกับ ฝ่ายประสานงานการรับนักศึกษา สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่าน และรายงานตัวพร้อมลงทะเบียน
7. หลักสูตรดาเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
8. หลักสูตรดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีความพร้อมในการเรียน รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดระบบและกลไกการดาเนินงานเพื่อส่ง เสริม
และพัฒ นานั กศึกษาโดยยึดแนวทางการพัฒ นาศักยภาพนักศึกษา การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรรษที่ 21 และผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒ นานักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
หลักคือ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และด้านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการให้มีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมใน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีระบบและกลไกดังนี้
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณามอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาให้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรโดยพิจารณาตามความเหมาะสมสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากมี
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เดิมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ทดแทน
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 ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปยัง
คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ป รึกษา และนาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
พิจารณาปรับปรุงระบบและกลไก และการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาถัดไป
3.2.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รด าเนิ น การให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษา โดยมีระบบและกลไก ดังนี้
 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนกาหนดกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพ
ของนั ก ศึ ก ษาตามความเหมาะสมโดยมี ก ารก าหนดชื่ อ กิ จ กรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ งบประมาณ การประเมินผลกิจกรรม และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาตามแผนงานที่กาหนดไว้
 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจัด กิจ กรรมประเมิ น ผลการจัด กิจ กรรมการพั ฒ นา
ศักยภาพของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์แ ละตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม และนาเสนอผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ในทุกสิ้นปี การศึกษาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการประเมิน
ระบบและกลไกการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และน าเสนอผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษาถัดไป
3.2.3 การจัดการข้อร้องเรียน
 คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ระบวนการในการรับ ข้ อ
ร้องเรียนจากนักศึกษาดังนี้
 นักศึกษาขอรับแบบบันทึกข้อร้องเรียนจากสานักงานคณะ
 นักศึกษาบันทึกประเด็ นและรายละเอียดข้อร้องเรียนต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหาร
คณะ
 ผู้ บ ริ ห ารคณ ะพิ จารณ าด าเนิ น การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ส่ ง ต่ อ ให้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจาณาดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสรุปผลการประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีการดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หลั กสู ตรมีการดาเนิ น การคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ตามขั้น ตอนของมหาวิท ยาลั ยโดย
กาหนดให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอน
3. หลักสูตรดาเนินงานตามระบบการบริหารบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย
การกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทางาน
5. หลั กสูตรสนับ สนุ นและส่งเสริมให้ อาจารย์ เข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาทาง
วิชาการตลอดจน การวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มพูนทักษะในการนาความรู้สู่การเรียนการ
สอน
6. มีการเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล
7. หลักสูตรสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันแวดวง
วิชาการโดยการเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนผลงานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการจาก
ภายนอกเข้าสู่สาขาวิชา
8. หลักสูตรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของบทความงานวิจัย ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม
9. หลักสูตรกระตุ้น ให้ อาจารย์นาองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ
4.2 คุณภาพอาจารย์
คุณภาพอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กาหนด
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรดาเนินการสารวจอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา รวมถึงความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร

96

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้สอน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1. มีการดาเนินการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ
ความคาดหวังของผู้ ป ระกอบการต่อ บั ณ ฑิ ตหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารธุรกิ จ
รวมถึงศึกษาสถานการณ์หรือการพัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีการกาหนดอาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
3. หลักสูตรมีการกาหนดรายวิชา โครงสร้างของหลักสูตรที่เหมาะสม
4. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจานวนและคุณสมบัติตาม
หลั ก เกณฑ์ ข อง สกอ. เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยทุ ก 5 ปี โดยน าความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ บั ณ ฑิ ต ใหม่ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต รวมถึ งแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ มี
ผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรมีการกาหนดผู้สอน โดยการวิเคราะห์ภาระงานสอนในแต่ละภาคการศึกษา
และผลการประเมินการสอนของอาจารย์ปีที่ผ่านมาเพื่อนามาพิจารณาในการกาหนดผู้สอน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายอาจารย์ผู้สอนเตรียมความพร้อมในการสอน
เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการสอน ตารา และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงติดตามผลการ
เรียนการสอน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา เป็นไปตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน ติ ดตามผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของผู้สอนและตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รวมถึงจัดทารายงานผลการ
ดาเนินหลักสูตรประจาปี รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเมื้อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
1. หลั ก สู ต รด าเนิ น การประเมิ น ผลการเรีย นรู้ เป็ น ไปตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดทั้ง 5 ด้าน 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรายวิชา
2. หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้
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ของรายวิชานั้น รวมทั้งเนื้อหารายวิชา วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาที่สอน ในแต่ละภาคการศึกษา
4. หลักสูตรมีการจัดทาการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
5. หลั ก สู ต รมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร โดยจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในแต่ละปีการศึกษา
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนและรายงานผลการ
ดาเนินงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสู ตรร่วมกับ คณะและมหาวิทยาลั ย จัดหาและตรวจสอบสิ่งสนับสนุนสิ่ งเรียนรู้ ได้แก่
งบประมาณ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ วิชวลไลน์เซอร์ โปรเจ็กเตอร์ วิทยุเทปบันทึกเสียง ไมโครโฟนไร้
สายพร้อมลาโพง กล่องถ่ายรูปดิจิตัล กล้องถ่ายวีดีโอ หนังสือ ตารา วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการและ
อื่นๆ ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า และมีห้องพักอาจารย์ สาหรับการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีระบบ wifi ไว้ให้หลักสูตรร่วมกับคณะ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร











(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)











(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา











(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา











(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา











(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา











-



















(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง











(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี











(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-





(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผล การเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

3.5 จากคะแนน เต็ม 5.0
หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ ของสถาบันฯ หรือ
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานทีส่ ูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดาเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การ
ประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนั กศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล จากที่กล่าวข้างต้นแล้ ว ก็จะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียน
ก็จะต้องมีการดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพื่อนาไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติ ดตามประเมินความรู้
ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยสารวจจากนักศึกษาปีสุ ดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่ างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
แสดงการปรับปรุงดัช นีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับ ปรุ งย่ อย/หรือบางรายวิช า ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการ
ประชุม ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา จะทาให้ทราบปัญหาในการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ งในภาพรวม และในแต่ ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บปั ญ หาของรายวิ ช าก็ ส ามารถที่ จ ะ
ดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้
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ตลอดเวลาที่ พ บปั ญ หา พร้ อ มรายงานผลการปรับ ปรุงต่อ คณะกรรมการวิช าการ สภาวิช าการ สภา
มหาวิทยาลัยตามลาดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมิน ทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

101

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Thai for Communication
การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การแปลความ
การตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และการใช้สื่อประสม
ในทางวิชาการในการนาเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3(3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้น การพูด
การเขีย นในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็ น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3(3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
นาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การ
อ่านเพื่อการตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารในสังคมออนไลน์และ
สถานการณ์จริง
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1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
English for Communication
การพัฒ นาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟัง
และการอ่าน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ
การจับใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและ
การเขีย นสั้ น ๆ ต่ อ บุ ค คล ต่ อ สาธารณะ การแสวงหาความรู้ สื่ อ ต่ าง ๆ สื่ อ ออนไลน์
สาธารณะ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3–0–6)
English for Careers
การฝึ กทั กษะการใช้ภ าษาอังกฤษ โดยเน้นทั กษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ที่เกี่ย วข้องกับ การประกอบอาชีพ อย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบ ท การสนทนาใน
โอกาสต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนในงานอาชีพต่าง ๆ
โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3–0–6)
Foundation English
ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมาย
ของประโยค การเรีย งล าดับคา การออกเสียงคา วลี และประโยค เพิ่มพูนทักษะการ
สื่อสารระดับพื้นฐาน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
ผู้เรียนและสากล

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอั ง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ ฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น
และการเขียนตามบริบท การสื่ อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์
พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่อสารทางธุรกิ จ
ท้ อ งถิ่ น และสากลทั่ ว ไป โดยสื่ อ สารกั บ บุ ค คลสื่ อ สารทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และสื่อสังคมออนไลน์
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1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3(3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
กับ บริ บ ทในอาเซีย น ศึ ก ษาข้ อ มู ล ความรู้ระดั บ พื้ น ฐานของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
พัฒนาทักษะการนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และการแสวงหาความรู้ผ่านสื่อ ต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม

1550107

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3(3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒ นาทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารทางด้ า นการเรี ย นการสอนและการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา การสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาเสนองานทางวิชาการ และ
การฝึกสอนในสถานการณ์จริง โดยใช้คาศัพท์สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม

1560101

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอ่านออก
เสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน
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1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1580101

ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาฮินดี ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ค าศั พ ท์ ส านวนและรูป ประโยคที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมเชิ งสั งคม
และวัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Japanese
เรี ย นรู้ ร ะบบเสี ย งภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ ก ทั ก ษ ะการฟั ง การพู ด ส านวนภาษาที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่าน
และเขียนคาศัพท์ และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้

1590102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้ คาศัพท์ ส านวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมรเพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้
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1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้ค าศั พ ท์ ส านวนและรูป ประโยคที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมเชิ งสั งคม
และวัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Korean
เรี ย นรู้ ตั ว อั กษรเกาหลี และรูป แบบการประสมค า ฝึ กทั ก ษะพื้ น ฐานด้ านการฟั ง พู ด
อ่านและเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้ นพื้นฐาน ศึกษาและฝึกทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้คาศัพท์ สานวน
ต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี

1630101

ภาษามลายูเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Malay
ฝึ ก ทั ก ษะด้านการฟั ง พู ด อ่าน เขีย น ภาษามลายู ในระดับ ต้น และศึ กษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Malay for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน
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1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3–0–6)
Vietnam for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิง
สังคมและวัฒนธรรม

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ย วกั บ พฤติก รรมมนุ ษ ย์ ปั จ จัย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ด้ าน
ชีววิทยาจิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้ง
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่าง ๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ

1050102

ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒ นาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้าน
ส่วนบุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3(3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการสร้างสันติภาพในโลกยุคใหม่ สันติภาพ
ในทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภัย
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การ
เตรียมชีวิตเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วิ ถีทางไปสู่สันติภาพและการสร้าง ความ
สมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
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1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุ คคล กลุ่ มและองค์การ การเป็นผู้ ส่ งสารและผู้ รับสารที่ดี การสะท้อนกลั บ ของการ
สื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของ
การสื่ อสารต่ อผลการปฏิ บั ติ งาน ความพึ งพอใจในงานและการสร้างความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภ าพในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหาร
จัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของ
บุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3–0–6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม
เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การแก้ปั ญ หา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้และพั ฒ นา
ปัญญาเพื่อการดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3(3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ หารกลยุทธ์
และทั ก ษะการแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ ต่ างๆ สื บ ค้ น สารสนเทศ ฐานข้ อ มู ล และสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ การรวบรวมและประเมิ นค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียน
รายงานทางวิชาการ มีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3(3–0–6)
Systemic Thinking Skill
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิกสังเคราะห์เชิง ระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่งล้วนเป็น
หนึ่ งหน่ ว ยระบบและมี ค วามเป็ น ระบบ สิ่ งเหล่ านั้ น เช่ น ตนของตนเอง บุ ค คลอื่ น
องค์กร ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
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1520103

การคิดเชิงสร้างสรรค์
3(3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึกสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและ
จิตใจของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลก
ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

2010102

ช่างเมืองเพชร
3(3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวั ติ ง านช่ า งเมื อ งเพชร เนื้ อ หา แรงบั น ดาลใจ และกระบวนการสร้ า งงาน
ช่างเมืองเพชร คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่าง
เมื อ งเพชร ทฤษฏี แ ละการฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะงานช่ า งเมื อ งเพชร ความซาบซึ้ ง ใน
งานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3(3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ท้องถิ่น
นาฏศิลป์ ไทย นาฏศิล ป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒ นธรรม และฝึ ก
ทักษะทางนาฏศิลป์

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3(3–0–6)
Aesthetics of Music
สุ น ทรี ย ศาสตร์ สุ น ทรี ยภาพ มีค วามรู้ค วามเข้าใจในองค์ป ระกอบพื้ น ฐานของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีสากล และดนตรีอาเซียน
ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี
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2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสาคัญ แนวคิ ดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่
อาหาร ความสั มพั น ธ์เชิงระบบระหว่างมนุษ ย์กั บสิ่ งแวดล้ อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะ
โลกร้อน เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดย
เน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3(3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ ชาติพันธุ์ อิทธิพล
ของภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในเพชรบุรี ปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2500101

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเมืองและการปกครองของไทย
3(3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้ น ฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้ น ทั้งในอดีตจนถึงปั จจุบั นที่ ใช้ใน
ประเทศไทย การปกครองของไทยเชิ งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยก่อนสุ โขทัย สมัย
สุ โขทั ย สมั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยา สมั ย กรุงธนบุ รี สมั ย กรุ งรั ต นโกสิ น ทร์ก่ อ นเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง และภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน ความเป็นมาของ
อานาจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นพลเมืองของรัฐ วิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริห ารราชการไทยใน
ปัจจุบัน
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2500102

วิถีไทย
3(3–0–6)
Thai Living
วิ วั ฒ นาการและความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยผ่ า นลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์
การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่ส่งเสริมการปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบัน เพื่อความ
เข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง
3(3–0–6)
The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความจาเป็น
ของการเป็ น บุ ค คลแห่ งการเรีย นรู้แ ละมี ความรับ ผิ ดชอบ ศึ กษาเรียนรู้บ ทบาทของ
สถาบัน ต่างๆ ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒ นาความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เหตุ การณ์ ต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในโลกปั จ จุบั น ตระหนั ก และแสดงออกถึงความ
รับ ผิ ดชอบที่มีผ ลกระทบต่อสิ่งต่างๆ ของโลก ตระหนักถึงความสาคัญของบริบทโลก
ระดั บ ท้ อ งถิ่น ระดั บ ชาติ และการตั ด สิ น ใจทั้ งในระดับ บุ ค คลและระดั บ สั งคม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก

2500106

อาเซียนศึกษา
3(3–0–6)
ASEAN Study
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของประชาคมอาเซี ย น กลไกและกฎบั ต รอาเซี ย น วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคม
อาเซีย น การพัฒ นาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้ม และทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความ
เข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชน
อาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ความมั่ น คง ปั ญ หาการค้ามนุ ษ ย์ ยาเสพติ ด สิ่ งแวดล้ อม และความสั มพั น ธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมู ล การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ค วามรู้
ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม
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2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภ าพ พ ระราชกรณี ยกิ จ หลั ก การทรงงาน
และการประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ และพระมหากษัตริย์ กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3(3–0–6)
Self-Responsibility
เสริ ม สร้ า งการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ตามสถานภาพและบทบาทของนั ก ศึ ก ษา
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอย่าง
มี ม ารยาททางสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บ มี วิ นั ย ในตนเอง เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น
มี ภู มิ คุ้ ม กั น ด ารงชี วิ ต อย่ า งไม่ ป ระมาท มี ป ระโยช น์ และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาในสภาพที่ เป็นจริง วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษาจัดทาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย

2500109

สังคมน่าอยู่
3(3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษา
ที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
สร้ างจิตส านึ กต่อส่ว นรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้ เหมาะสมต่อ
กาลเทศะ มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และจิตอาสา
เพื่ อ สั งคม ใช้ก ระบวนการเรียนรู้ผ่ านกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เป็ น จริง ทั้ งสถานการณ์
ปั ญ หา แนวทางแก้ ไขปั ญ หา โดยให้ นั ก ศึ ก ษาจั ด ท าโครงงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หาภายใน
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2500110

อัตลักษณ์ไทย
3(3–0–6)
Thai Identity
ชีวิ ตความเป็ น อยู่ ต ามวิถี ไทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค่ านิ ย มที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น วันสาคัญต่างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย การเสริมสร้างและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
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2500111

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3(3–0–6)
Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ท าให้ เกิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์บูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต การป้ อ งกั น แก้ ไ ขในปั จ จุ บั น มาตรการในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและ
นิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ศึก ษาความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับ กฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศ การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ใน
ชีวิตประจาวัน

3560101

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3(3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้ า นการบริ ห าร มนุ ษ ยสั ม พั นธ์ แ ละการป ฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม
การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกัน
ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3(3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของ
ผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเป็นผู้นา การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะการ
ทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานร่วมกัน
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3560503

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย ก าหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและ
การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การประยุกต์ใช้ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3(3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้ าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัย การบริห ารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่ จาเป็น การบริห ารหนี้ส่ว น
บุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการ
ลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ

3600101

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3(3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยบนเว็ บ ส าหรั บ การพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
4010701

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒ นาชุม ชนและประเทศชาติ
ด้านพลั งงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา
และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4010702

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และ
แก้ปัญหาในชีวิตได้

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ท รั พ ยากร เท คโน โล ยี ใ น ก ารป้ อ งกั น แล ะแ ก้ ไ ขปั ญ ห าสิ่ งแวด ล้ อ ม ทั กษ ะ
การสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3(3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

4020102

เคมีและภูมิปัญญาไทย
3(3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทยด้ า นต่ าง ๆ การดื่ ม การกิ น หรือ การ
แก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยา
เคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์
ความงามและการดารงชีวิต
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4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3(3–0–6)
Conservation Biology
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบและการจัดการ
พื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3–0–6)
Plants for Life
ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณต่ อ ชี วิ ต ความหลากหลายของพื ช พรรณ
ภูมิปั ญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทักษะการคิด
อย่ างมี วิ จ ารณ ญ าณ แ ล ะทั ก ษ ะก ารแ ก้ ปั ญ ห า ใน ก ารอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะพั ฒ น า
พืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่
ใช้ ในการช าระค่ าไฟฟ้ าและน้ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ่ อ นช าระ และ
คณิตศาสตร์ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เหตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ งเส้ น และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2(1–2–3)
Health Promotion
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทั กษะชีวิต เชื่ อ มโยงระหว่างตนเองและผู้ อื่น ให้ ด ารงชี วิต ในสั งคมได้ อย่ างมี ความสุ ข
หลักการออกกาลั งกายเพื่อสุขภาพ เห็ นประโยชน์ของการออกกาลังกาย ปัจจัยและ
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2(1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณ ภาพ
การดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็น
ปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2(1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย
และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกัน
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการ
เป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ ฝึกทักษะการเล่นกีฬา
เป็นทีม และทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2(1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลือก
กิ จ กรรมนั น ทนาการให้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ วั ย และโอกาส การน ากิ จ กรรม
นันทนาการไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ
มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การกิจกรรมนันทนาการ สาหรับ
ตนเอง ครอบครั ว และสั งคม ฝึ ก ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม และทั ก ษะความเป็ น ผู้ น า
กิจกรรมนันทนาการ
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4080103

รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2(1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้าหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์
ระหว่างน้ าหนั ก ตัว ที่ เหมาะสมกับ สุ ขภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้
พลั งงานต่ อ การควบคุ ม น้ าหนั ก ตั ว การค านวณน้ าหนั ก ตั ว ที่ เหมาะสม การค านวณ
พลังงานที่ร่างกายต้องการการกาหนดอาหารที่ให้ พลังงานและสารอาหารเพื่อการลด
น้ าหนั ก การกาหนดโปรแกรมการออกกาลั งกาย การออกกาลั งกายเพื่ อการควบคุ ม
น้าหนัก

4080104

วิทยาศาสตร์การกีฬา
2(1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การ
กีฬา โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และ
การจัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4080105

ทักษะการว่ายน้า
2(1-2-3)
Swimming Skill
ฝึ ก ทั ก ษะการว่ า ยน้ า การช่ ว ยเหลื อ คนจมน้ า การเอาตั ว รอดจากภั ย ทางน้ า
และเทคนิคของกีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อ
การเล่ น กีฬ าว่ายน้ า อุ ป กรณ์ การเก็ บ รัก ษาอุป กรณ์ กติ ก าระเบี ย บมารยาท ในการ
แข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3(2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน
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4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3(3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารแพทย์ แ ผนไทยในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การดู แ ลสุ ข ภ าพ
การป้ อ งกั น โรคและความเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยการแพทย์ แ ผนไทย การใช้ ส มุ นไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อรักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพด้านความงาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ
การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุ ข ภาวะของการใช้
คอมพิ ว เตอร์ ทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

5000101

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
เพื่ อ นั น ทนาการและประโยชน์ ใ ช้ ส อยในชี วิ ต ประจ าวั น การเรี ย นรู้ ทั ก ษะทาง
การเกษตรไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5040606

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3(2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของ
สัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์
อาหารและการให้ อ าหาร การสุ ข าภิ บ าลและการควบคุ ม โรค เพื่ อ การเลี้ ย งสั ต ว์ ที่
ปลอดภัยและความเพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง
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5060609

ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3(2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรั พ ยากรแหล่ งน้ า ชายฝั่ ง และนิ เวศวิ ท ยาของแหล่ งน้ า บทบาทความส าคั ญ ของ
ทรั พ ยากรแหล่ ง น้ าต่ อ สภาพแวดล้ อ มของโลก ปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ า และแนวทาง
การป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการถนอมอาหาร การเน่าเสียของวัตถุดิบ การป้องกันการ
เน่าเสียโดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่าง ๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอม
อาหารโดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ
เพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการ
ถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน

5070613

ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ กรรมวิธีก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบพื้ น ฐาน การบรรจุ
การตลาดและการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต
สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่อ
สุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท าเครื่ อ งดื่ ม หลั ก การและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการ
จัดการธุรกิจเครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถ
นาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้
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5540602

พลังงานทดแทน
3(3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล
เป็นต้น ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3(3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้องต้น เรื่องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น การ
ประหยัดพลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

5570103

ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การฝึกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานภายใน
บ้าน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3(2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่ องดูดฝุ่น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัช
และทัชสกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การ
ดูแลบารุงรักษา และการซ่อมบารุงเบื้องต้น การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง
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5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3(2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ ก่อ นการขับ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ดพลั งงานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3(3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภู มิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3(2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ ทั้ง
ในราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นในการจัดทาเอกสาร การ
คานวณเชิงอิเล็ กทรอนิ กส์ รูปแบบต่าง ๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการน าเสนอ
เอกสารงานค านวณที่ จัด ท าขึ้ น การพั ฒ นาและการจั ด เก็ บ เอกสารงานค านวณให้ มี
ประสิทธิภาพ ง่ายต่อการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3(2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซอฟต์แวร์การนาเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องค า การแทรกรูป ภาพ การวาดรูป จากเครื่องมือ ที่
กาหนดให้ การทารูปร่างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทาภาพนิ่ง การทาพื้นหลังของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการนาเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน
และการสร้างเอกสารการนาเสนองานแบบเคลื่อนไหว
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7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3(2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทารายงาน
การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ในการสอน กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์

8010801

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2(1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้าน
และชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย
และความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2(1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภั ยพิบัติ
ต่างๆ การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2(1–2–3)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
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8010805

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2(1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและ
การพัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาท
ของประชาชนและองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1) กลุ่มวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2562301

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวล
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้ว ย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภค
และป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อ
พิพาททางธุรกิจ

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความหมาย ความส าคัญ หลั กการและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับ การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
บทบาทและหน้ าที่ข องการจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ปั จจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ เคราะห์ งาน การวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา การ
คัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3521102

การบัญชีการเงิน
3(4-0-5)
Financial Accounting
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้า
คงเหลื อ เงิน ลงทุน สิ นทรัพ ย์ที่ มี ตัว ตนและไม่มี ตั วตน หนี้สิ น และส่ ว นของผู้ เป็ น
เจ้าของ การจัดทารายงานทางการเงิน

3522201

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3521102 การบัญชีการเงิน
บทบาทของผู้ บ ริ ห ารและความต้ อ งการข้ อ มู ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น การจ าแนก
ประเภทต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การสะสมข้อมูลต้นทุนเบื้องต้น
การนาข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งการตัดสินใจของผู้บริหาร

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลั กเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัด เก็บ ภาษี อากรต่างๆ ตามประมวลรัษ ฎากร
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ

3532202

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3521101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
3521102 การบัญชีการเงิน
ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและ
ความสาคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจ การวางแผนและ
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
การบริหารลูกหนี้และสินค้า การจัดทางบประมาณการลงทุน นโยบายการจัดสรรกาไร
และเงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุน
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3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
และการตลาดเพื่อสังคม

3561101

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
วิวัฒนาการทางการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การควบคุมและการจัดการองค์การในศตวรรษที่ 21 เพื่อ ให้การดาเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ

3563203

การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
New Venture and Business Planning for Entrepreneurs
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ และ
3541101 หลักการตลาด
ความคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่
การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทาแผน
ธุรกิจ รูปแบบของแผนธุรกิจ การกาหนดเป้าหมายธุรกิจ การวางโครงสร้างแผนธุรกิจ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมธุรกิจ วิเคราะห์ ตลาด ลู กค้าและคู่แข่งขัน การวิเคราะห์
งบประมาณการเงิน การจัดการการผลิต การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ การวัด และประเมิ นผลการด าเนิ น ธุรกิจ น าเสนอแนวคิ ดในการดาเนิ น ธุรกิ จ
พร้อมนาเสนอแผนธุรกิจตลอดจนฝึกปฏิบัติตามแผนธุรกิจ

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ห ลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ ได้แก่ แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้า
คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov
Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจาลองเหตุการณ์
(Simulation)
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3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
ระบบการผลิตและการปฏิบัติการขององคการ การวางแผนและการตัดสินใจในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การจัดวางผังและ
กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การบริหารงาน
สินค้าคงคลัง การควบคุมการผลิตและระบบการบริหารคุณภาพ

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
ทฤษฎีและแนวคิดคุณค่าทางจริยธรรม บทบาทและความสาคัญ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การสร้ า งระบบการจั ด การและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ มี ค วามโปร่ ง ใสและความ
รับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสั งคม ตลอดจนการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจาก
กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อธุรกิจของสังคม

3592103

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ อุป สงค์ อุป ทานของสิ นค้าและตลาดต่างๆ พฤติกรรมผู้ บริโภคและ
ผู้ผลิต ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงินการ
ธนาคาร การคลัง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงปั ญหา
เศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลและแนวทางการแก้ไข

4112105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะ
เป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม ประชากรและการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริก
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
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1.2) กลุม่ ภาษา
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3502101

การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Reading Business English
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะการอ่านโดยการอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ฝึกการสรุป และย่ อความบทอ่านและสามารถนาไปเชื่อมโยงสู่ การสนทนาในหั ว ข้อที่
ค้นคว้ามา

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ
ฝึกการอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ประวัติ การสัมภาษณ์
งาน การรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย ตลอดจนการอ่านแผนผัง
องค์กร บุคลากรและลักษณะงานประเภทต่าง ๆ

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสารทางธุรกิจ เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนวาระการประชุม
รายงานการประชุม รายงานบริษัท โฆษณาสินค้า บทความทางธุรกิจ จดหมายร้องเรียน
ธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกสินค้าและการนาเข้าสินค้า การติดต่อ
กับธนาคารและโรงแรม

3502104

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
English for Marketing
คาศัพท์ สานวนภาษาที่ใช้ในการตลาด มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เข้าใจความหมายของการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด สินค้า ราคา
รายการส่งเสริมการขาย การกระจายสินค้า
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3502105

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Careers
ภาพรวมของงานบริการในธุรกิจอุสาหกรรม การใช้คาศัพท์ และการใช้ประโยคในการ
สื่อสาร ตลอดจนการใช้ภาษาในสาขาต่างๆ การบริหารและการจัดการงานในสานักงาน
การขนส่ง การเงิน การผลิตสินค้า คลังสินค้า การจัดซื้อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

3502106

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business
คาศั พท์ เฉพาะ ส านวน และความรู้ทั่ วไปที่จ าเป็ นในการสื่ อสารทางธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนาเข้าและส่งออก สามารถสื่อสารผ่านทางเครื่องมือ
อิเล็คทรอนิคเพื่อติดต่อกับบริษัทต่างชาติได้

3572701

ภาษาอังกฤษสาหรับสถานพยาบาล 1
3(2-2-5)
English for Hospital 1
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการจัดการสถานพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ศัพท์ สานวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ ศึกษาจากสื่อคัดสรรที่
หลากหลาย ฝึกการใช้พจนานุกรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

3572702

ภาษาอังกฤษสาหรับสถานพยาบาล 2
3(2-2-5)
English for Hospital 2
ศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการจัดการบริการในหน่วยต่าง ๆ ของสถานพยาบาล โดยใช้
ศัพท์ สานวน และโครงสร้าง ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ศึกษา
จากสื่อคัดสรรที่หลากหลาย ฝึกการใช้พจนานุกรม ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ฝึกใน
บทบาทสมมุติ และสถานการณ์จริง

3572703

ภาษาอังกฤษสาหรับสถานพยาบาล 3
3(2-2-5)
English for Hospital 3
ศึกษาและพัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขีย นที่ เกี่ย วข้องกับ การสื่ อสารในการตรวจ การวินิจฉัย การดูแลรักษาของแพทย์
บุคลากรในทีมสุขภาพ ในหน่วยต่าง ๆ ของสถานพยาบาล โดยใช้ศัพท์ สานวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ศึกษาจากสื่อคัดสรรที่
หลากหลาย ฝึกการใช้พจนานุกรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ฝึกในบทบาทสมมุติ และ
สถานการณ์จริง
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3572704

ศัพท์ทางการรักษาเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ
3(2-2-5)
Medical Terminology for Hospital Communication
คาศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค ชื่อโรคต่างๆ
การรักษา การปฏิบั ติงาน ทางด้านการแพทย์และสุ ขภาพ และการติดต่อสื่ อสารใน
ระบบสุขภาพ และบริการสุขภาพ

2) กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง
2.1) แขนงวิชาการจัดการ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3562101

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับ การบริหารองค์การ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
พฤติกรรมกลุ่ม และพฤติกรรมองค์การซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร ที่เกี่ยวกับค่านิยม
ทัศนคติ บุคลิกภาพ การเรียนรู้และการรับรู้ และการจูงใจ การใช้พลังงานกลุ่มและทีม
รวมถึงการบริหารองค์การในด้านการตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร อานาจและการเมือง
ความขัดแย้งและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ จนถึงการพัฒนา
พฤติกรรมในองค์การ

3562201

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผน ความหมายและกระบวนการวางแผน
ภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความหมายการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไป
ได้ ข องการบริ ห ารโครงการ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด จากวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวางแผน เพื่ อ
ประเมิ น ผลและติ ด ตามโครงการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเขี ย นรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน

3562202

ทักษะสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3(3-0-6)
Business Professional Skills
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพของความเป็นนักธุรกิจมือ
อาชีพ ได้แก่ เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การนาเสนอผลงาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจใน
รู ป แบบของการพู ด การฟั ง การอ่ า น และการเขี ย น เทคนิ ค การประชุ ม อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ มารยาททางสั ง คม ตลอดจนคุ ณ ธรรมและ
จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

130
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3563101

ภาวะผู้นาร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Leadership
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
วิ วั ฒ นาการของภาวะผู้ น า การใช้ อ านาจและอิ ทธิ พลของผู้ น า ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าเชิ ง
คุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมและทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ ภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้ตาม และการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้นาที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน ผู้นาจะต้องเป็นผู้มีบทบาทในการ
นาทีมงาน การจูงใจ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทางาน รวมถึงมี
การศึ ก ษาแนวโน้ ม ของภาวะผู้ น าในอนาคต เพื่ อ น าการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ารให้
สามารถปรับตัวได้ทับกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นยุคของการแข่งขัน

3563102

นวัตกรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
Management Innovation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสาน
ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยเน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน การนาเอานวัตกรรมการบริหารและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ที่ให้ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพกับองค์การ

3563104

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning Organization
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
บทบาท แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นการจั ด การองค์ ค วามรู้
กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บความรู้ ประเภทลักษณะของความรู้ การนาความรู้ที่
จั ด เก็ บ ไปใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ในการจั ด องค์ ก าร เทคนิ ค ที่ ป ระสบความส าเร็ จ วิ ธี
วางรากฐานแหล่งหรือศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ในองค์การเพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้

3563103

การจัดการสานักงานยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Office Management
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารการจั ด การ
สานักงาน การวางแผนสานักงานและการปรับปรุงงาน บทบาทของการจัดการสานักงาน
งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสานักงาน การจัด
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สถานที่ การอ านวยการพนั ก งาน การควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยและการนาระบบสานักงานอัตโนมัติมาใช้
3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprise Management
ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและปัญหาที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การปฏิบัติงาน การผลิต การดาเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาด ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ กในระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เช่น การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการ
ดาเนินงาน แนวโน้มและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

3563202

การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Investment Analysis
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ในการลงทุ น การวิเคราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ท างด้านการลงทุ น โดย
พิจารณาถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในธุรกิจตลอดจน
ประเมิน ถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรแหล่งเงินทุน ความ
เสี่ยงภัยและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและการ
ออกภาคสนาม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

3563303

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ เทคนิควิธีการการจัดการ
คุณภาพ การออกแบบ การควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุม
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

3551101

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความหมายของโลจิสติกส์ หลักการจัดการโซ่อุปทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์ต่อ
องค์กรและระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมโลจิสติกส์ องค์ประกอบของโซ่อุปทาน การจัดหา
การจัดซื้อ การดาเนินการกับคาสั่งซื้อ การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสินค้าคงคลัง
การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การบริการลูกค้า การกระจายสินค้า การสื่อสาร
ด้านโลจิสติกส์ การเสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม
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3563305

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
รูป แบบของความเสี่ ยงทางการเงิน เครื่องมือการวัดความเสี่ ยงทางการเงิน แนวทาง
บริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางกลยุทธ์และการตัดสินใจ
ภายใต้ความเสี่ยง ตัวแบบทางสถิติสาหรับประเมินความเสี่ยงองค์การ การบริหารความ
เสี่ ย งจากการดาเนิ น การ การจัดการความขัดแย้งและกลยุท ธ์ในการสื่ อสารเพื่ อการ
บริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียอั นเกิดจากการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ
และต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งทาแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ และ
3541101 หลักการตลาด
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะมุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง การคิ ด เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ
เพื่อสามารถกาหนดความสามารถขององค์การให้ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่จะ
ส่งผลต่อความอยู่รอดและการเติบโตต่อเนื่องขององค์การ

3564901

สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar on Business Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ และ
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ
วิ เคราะห์ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในระบบการจั ด การทางธุ ร กิ จ การวิ เคราะห์ ปั ญ หาแบบ
วิท ยาศาสตร์ แนวความคิ ดในการแก้ ไขปั ญ หา ศึ กษากระบวนการและวิธีก ารแก้ไข
ปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของ
การจัดการทางธุรกิจ

3564902

การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 4112105 สถิติธุรกิจ
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารด าเนิ น การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการ
วิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ และสรุ ป ผลงานวิ จั ย เพื่ อ สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ
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3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ
1(0-3-0)
Special Project in Management
ให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการพิ เศษหรื อ งานศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระด้ า นการจั ด การในการ
ควบคุมดูแลของอาจารย์

3602121

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ
การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสหากิจ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสเนสอิน
เทลลิ เจนต์ ระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ คลั ง ข้ อ มู ล และเหมื อ งข้ อ มู ล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร กลยุทธ์การนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ

3602122

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจ ของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย
การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมาย และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกั บการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แผนทางธุรกิจสาหรับการทาให้เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.2) แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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3512101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Psychology in Human Resource Management
หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล ความต้องการ
เจตคติ แ ละค่ า นิ ย ม การรั บ รู้ บุ ค คลกั บ อาชี พ ความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลในองค์ ก าร
แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ขวัญและกาลังใจ การสื่ อสารในการ
ทางาน ความขัดแย้ง พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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3512102

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก
3(3-0-6)
Human Resource Planning Recruitment and Selection
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานแรงงาน การจัดทาแผนปฏิบัติการ
การดาเนินงานและการประเมินผล ตลอดจนความหมาย ความสาคัญ กระบวนการใน
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือก เทคนิค
วิธีการในการทดสอบและสัมภาษณ์ และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการสรรหาและ
การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

3512103

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างและบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การประเมินความต้องการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ การฝึกอบรม การบริหารความรู้
การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3512104

การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
ประเภทและรูปแบบของค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการค่าตอบแทน
กระบวนการจั ด การค่ าตอบแทน การวิ เคราะห์ งาน การประเมิ น ค่ างาน การจั ด ท า
โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน การสารวจค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ การจัดการ
ค่าตอบแทนสาหรับพนักงานกลุ่มพิเศษ ตลอดจนแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ

3513101

กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labor Law and Employee Relations Management
ความเป็ น มาของกฎหมายแรงงาน หลั กเกณฑ์ ข องกฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งกั บ แรงงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้ าง การเจรจา
ต่อรอง การไกล่ เกลี่ ย การระงับ ข้อ พิ พ าทแรงงาน การระท าอั น ไม่ เป็ นธรรม รวมถึ ง
การศึกษาประวัติความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ภาวะแรงงานในตลาดแรงงาน การ
เปลี่ยนแปลงของแรงงาน ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้องค์การสามารถจัดการแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเป็นธรรม
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3513102

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Management
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของ
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ งาน การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน การสอนงาน การวัด และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนาผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานไปใช้ในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ

3513103

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management Information System
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลั กการ และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยศึกษาการ
จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการ
ค้นหา การเรียกใช้ข้อมูล และการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
หน้าที่ต่างๆ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
จริยธรรมในการนาสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

3513104

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ การ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะ
หุ้นส่วนธุรกิจ ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตัวแบบการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ งกลยุ ท ธ์ ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ด้ า นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ต่ า ง ๆ ที่ ท าให้
ทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจน
การประเมินความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3513105

การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
Career Planning and Development
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการและประโยชน์ของการวางแผนอาชีพและพัฒนา
อาชีพ เทคนิควิธีการให้คาปรึกษาในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ
การวางแผนอาชีพให้กับบุคลากรในองค์การ การจัดทาเส้นทางอาชีพ ขั้นตอนและ
กิจกรรมในการวางแผนอาชีพ ตลอดจนความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
ผู้บริหารองค์การ
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3513106

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Change Management and Organization Development
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเปลี่ยนแปลง ออกแบบองค์การ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงองค์การที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การวางแผน การดาเนินงาน กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การ ปัจจัยที่ต้องพิจารณา
เปลี่ยนแปลงในองค์การ การดาเนินกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อการพัฒนา
หลั ก การจั ดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ ยนแปลง เพื่ อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ

3513107

การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ
3(3-0-6)
Talent Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ วิธีการระบุลักษณะของบุคลากรที่
เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เป็นเลิศของบุคลากร การจัดการสรรถนะที่เป็นเลิศของพนักงาน
กระบวนการในการจั ดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่เป็น เลิ ศ การสรรหา การคัดเลื อก การ
พั ฒ นา การบริ ห ารและจูงใจ การเก็ บรัก ษาพนั กงานที่ มี ส มรรถนะที่ เป็น เลิ ศ การใช้
ประโยชน์บุคลากรที่เป็นเลิศ

3513108

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupation Safety and Health Management
หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน การ
ส่ งเสริ ม ความปลอดภั ย ในการท างาน ความรู้ แ ละการจู งใจเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทางาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอ
ความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์และ
การประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย

3513909

การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
4112105 สถิตธิ รุ กิจ
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบการ
วิจั ย วิธี ก ารด าเนิ น การวิจั ย การเสนอโครงการวิจั ย การใช้ วิ ธีก ารทางสถิ ติ เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการทาวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
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สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการเขียนรายงาน การอภิปรายผลและการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆขององค์การ ตลอดจนจริยธรรมในการ
วิจัย
3514101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Human Resource Management
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด หลักการและกระบวนการของการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งประเทศ แนวคิ ด และวั ฒ นธรรมการท างานของชาติ ต่ า ง ๆ ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกั บการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒ นธรรม ตลอดจนการ
วิเคราะห์ แนวโน้ มและสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ

3514910

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Seminar in Human Resource Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการ
ค่าตอบแทน การจัดการพนักงานสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยการวิเคราะห์และอภิปรายจากกรณีศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3514911

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1(0-3-0)
Special Project in Human Resource Management
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ความดูแลของอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

2.3) แขนงวิชาการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
3541102

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์กระบวนการ

138
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลหลั งการซื้อ ตลอดจนการศึกษาถึงการ
วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคขั้นพื้นฐาน การนาพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
การตลาด
3542101

การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา
3(3-0-6)
Product, Brand and Price Management
วิเคราะห์ น โยบายการจัด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ กลยุท ธ์
ผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการจัดการแบรนด์ นโยบายการกาหนดราคา ขั้นตอน
การกาหนดราคา และปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกาหนดราคา

3542302

การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
Marketing Channels Management and Physical Distribution
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ช่ อ งทางการตลาด ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในช่ อ งทางการตลาด
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อช่องทางการตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด และ
การจัดการในช่องทางการตลาด รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดส่งกาลังบารุง
ทางการตลาดหรื อ ลอจิ ส ติ กส์ ตลอดจนศึ กษาถึ งระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ใช้ ใน
ช่องทางการตลาด

3542401

การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Communications Management
ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประโยชน์ของการสื่อสาร
ทางการตลาด กลยุทธ์ของส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด การกาหนดงบประมาณ
สาหรับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อสาหรับการโฆษณา
การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การวัดประสิทธิผล
และประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ กรรม การส่ งเสริม การตลาด จริย ธรรมในการสื่ อ สารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ

3542402

เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
3(2-5-5)
Marketing Presentation Techniques
เทคนิคและวิธีการในการนาเสนอ กระบวนการนาเสนอ จิตวิทยาการนาเสนอ เทคนิค
และวิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อการนาเสนอ
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3543102

กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategies
ความหมาย บทบาทและความสาคัญของกลยุทธ์การตลาดสาหรับการแข่งขันในธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การบูรณาการหน้าที่งานการตลาดและ
หน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจ

3543103

การวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Planning
ความหมาย บทบาทและความสาคัญของการวางแผนการตลาด ลักษณะของแผนการ
ตลาด หลั ก และกระบวนการการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ การ
พยากรณ์ยอดขาย กลยุทธ์การตลาดและโปรแกรมการตลาด

3544901

การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3541101 หลักการตลาด
การบู รณาการองค์ ป ระกอบส าคัญ ทางการตลาด ปัญ หาและประเด็น ส าคัญ ของการ
จัดการด้านการตลาดในปัจจุบัน

3544902

การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3541101 หลักการตลาด และ
4112105 สถิติธุรกิจ
ความหมายและบทบาทของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด การออกแบบ
การวิจัย แหล่งข้อมูลและประเภทความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ ขั้นตอน
และเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การกาหนดขนาดตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล การสรุปผลและการนาเสนอ จริยธรรมในการ
วิจัยการตลาด

3544903

โครงการพิเศษทางการตลาด
1(0-3-0)
Special Projects in Marketing
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ต่าง ๆ ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจที่
ดาเนินงานในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้การจัดการการตลาดในความดูแลของ
อาจารย์
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3542301

การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย
3(3-0-6)
Sales Management and Selling Techniques
หน้าที่ของผู้บริหารงานขายในธุรกิจต่าง ๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย
การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและ
เขตการขาย การกาหนดโควตาการขาย การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการ
ประเมินผลงานของพนักงานขายและจรรยาบรรณของผู้บริห ารงานขาย บทบาทและ
หน้ าที่ งานขายต่อ ความส าเร็จทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติก รรมลู ก ค้ า
บุ คลิ กภาพของพนั กงานขาย กระบวนการขาย การขายสิ นค้าอุตสาหกรรม การขาย
สินค้าอุปโภคบริโภค การขายสินค้าบริการ การบริหารเวลา จรรยาบรรณของพนักงาน
ขาย

3543104

การจัดการตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing Management
แนวคิดพื้น ฐานสาหรับการตลาดการเกษตร การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ผลทางการเกษตร พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์แสวงหาช่อง
ทางการจั ด จ าหน่ า ย รวมทั้ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาดส าหรั บ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ตลอดจนบทบาทและนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาการตลาดการเกษตร

3543201

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การ
กาหนดกลุ่มลูกค้า การประเมินความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคาร้องเรียน การ
รับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาท
ของบุคลากรเพื่อการบริการ และแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ

3543202

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
แนวคิ ด หลั ก การ และรู ป แบบการด าเนิ น การทางการตลาดที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า กระบวนการจั ด การลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ กลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การวัดประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
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3543203

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
ความหมายและความสาคัญ ของตลาดการท่องเที่ยว ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่ อ
อุต สาหกรรมการท่องเที่ ยว การแบ่งส่ ว นตลาดและการเลื อก ตลาดเป้ าหมาย การ
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และกาหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมทางการตลาดสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3544101

การตลาดโลก
3(3-0-6)
Global Marketing
ภาพรวมของการจัดการการตลาดโลก ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม
และสถาบั น ส าคั ญ ของตลาดโลก โครงสร้ า งและข้ อ มู ล ประชากรของตลาดโลก
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดโลก การจัดสาย
งานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดโลก

3544401

การตลาดดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Marketing
ความหมาย บทบาทและความส าคัญ ของการตลาดดิจิตอลในบริบทสมัยใหม่ที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง เทคโนโลยี พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคและโมเดลในการสื่ อ สาร เข้ า ใจ
องค์ป ระกอบของการตลาดดิจิ ตอล กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง การเลื อกใช้เครื่อ งมื อและ
เทคนิคของของสื่อดิจิตอล ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของสื่อดิจิตอล เพื่อกาหนดกรอบ
และการวางแผนการตลาด และการสื่อสารด้วยสื่อดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
3611101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Management
ความหมาย นิยาม ประเภท ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก รูปแบบ สภาพแวดลอม
และการแขงขันของธุรกิจคาปลีกในภาพรวมวิวัฒ นาการ ของการดาเนินธุรกิจคาปลีก
พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก การบริหารธุรกิจ คาปลีกในดานการบริหารจัดการ
งานสวนหนาราน การบริหารจัด การผลิตภัณฑ การเลือกทาเลและการจัดรูปแบบรานค้า
การใชโลจิสติกสและเทคโนโลยีในธุรกิจคาปลีก และจริยธรรมของผูประกอบการค้าปลีก
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3612202

การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(2-2-5)
Merchandising Display and Store Decorations
หลั กในการจัดแสดงสินคา และการตกแตงราน ผลกระทบจากกิจกรรมดังกลาวตอผู
บริโภค ปจจัยที่มีผลตอการจัดแสดงสินคาและการตกแตงราน ทั้งในดานแสง สี เสียง
และภาพใหตอบสนองพฤติ กรรมของลู ก คาและการเอื้ อ ต อการซื้ อ สิ น คาของลู กคา
รวมถึง การใชพื้นที่ในการจัดแสดงสินคาใหไดประโยชนคุมคามากที่สุด และแนวโนมของ
การจัดแสดงสินค้าและตกแตงราน

3613201

การบริหารสินค้าและการจัดซื้อสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Merchandising and Purchasing Management for Retail Business
ความรูเบื้ องตนเกี่ย วกับ หลั กการและการบริห ารเกี่ยวกับ การจัดซื้อการกาหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ตนทุนรวมในการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจผลิตหรือซื้อปริมาณการ
สั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดการวางแผนความตองการพัสดุ การติดตาม การควบคุม การจัดการ
ผลิ ตภั ณ ฑ การก าหนดสวนผสมผลิ ต ภั ณ ฑประเภท ชนิ ด และความหลากหลายของ
ผลิตภัณ ฑในรานคาปลีก การจัดสรรพื้นที่ และการจัดแสดงสินคาใหแกสินคาแตและ
รายการ อยางมีประสิทธิภาพโดยคานึกถึงความเหมาะสมทั้งในดานการขายและการสราง
กาไร โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกตางของรานคาปลีกประเภทต่างๆ

3613301

การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Retail Business Management
บทบาทและความสาคัญของธุรกิจคาปลีกระหวางประเทศ การเขาสู่ตลาดตางประเทศขอ
ธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะหโอกาส อุปสรรคในการเขาสูตลาดต่างประเทศ การวิเคราะห
และการดาเนินนโยบายในการแกปญหาทางการจัดการของธุรกิจคาปลีกระหวางประเทศ
สภาวะแวดลอมและกลยุทธทางธุรกิจระหวางประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ

3613302

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Business Management
ความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไซส์ ลักษณะของกิจการธุรกิจแฟรนไซส์ โครงสร้างแนวทาง
การจัดตั้ง และการบริหารธุรกิจแฟรนไซส์ การตัดสินใจ ร้านสรรพสินค้า ร้านสรรพาหาร
การค้าปลีก นโยบายการซื้อ การรับสินค้า การขาย การกาหนดราคา การควบคุมสินค้า
คงคลัง การบริหารพนักงาน การเลือกทาเลที่ตั้งการค้า วิธีการบริหาร การส่งเสริมการจัด
จาหน่าย
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3613202

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Information and Communication Technologies
แนวคิดและเครื่องมือที่จาเปนตอการใชระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการคาปลีกเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในการคาปลีก เนนการพัฒนากลยุทธ การบริหาร
และการปฏิบัติการ โดยการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

3613203

กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Retail Business Case Studies
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกประเภทตางๆ วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา
อภิปราย และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาแบบอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาปจจัย
ภายในและภายนอก มาประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาธุรกิจคาปลีกโดยอางอิง
จากกรณีศึกษา

3613204

การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
3(3-0-6)
Store Location and Design
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกทาเลที่ตั้ง ทั้งปจจัยภายนอก และปจจัยภายในรวมถึง
ปจจัยจากทาเลที่ตั้งรานคาที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของธุรกิจการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมของทาเลที่ตั้งรานคาและการแกไขปญหาทีเ่ กี่ยวกับทาเลที่ตั้ง

3613206

การส่งเสริมการตลาดสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
Promotion Mix for Retail Business
ความหมาย ความสาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดสาหรับธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการ
จั ดสวนประสมการตลาด กระบวนการสื่ อสาร องคประกอบของการสื่ อ สาร วิธีก าร
สงเสริ ม การตลาด การเลื อ กตลาดเปาหมาย การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค การสงเสริ ม
การตลาด การกาหนดงบประมาณ การเลื อกใชเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดที่ให
ประสิทธิภาพสูง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการตลาดสาหรับ
ธุรกิจคาปลีก

3613303

การจัดการคุณภาพงานบริการ
3(3-0-6)
ศึ ก ษามาตรฐานการใหบริ ก าร ตามแนวทฤษฎี ต างๆ การพั ฒ นาความตองการของ
ลูกคาและศึกษาแนวทางในการตอบสนองความตองการของลูกคา การควบคุมและการ
ตรวจสอบโดยใชหลักและแนวคิดการควบคุมคุณภาพตางๆ
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3614901

การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Retail Business Management Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก และ
4112105 สถิติธุรกิจ
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจค้าปลีก ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ธุ ร กิ จ ค้ าปลี ก โดยการเสนอโครงการ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั้ ง
สมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อ
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจค้าปลีก

3614902

สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Seminar in Retail Business Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
อภิปรายการกาหนดนโยบายของธุรกิจคาปลีกกลยุทธในการดาเนินงานขององคการ โดย
การวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ทั้ งสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง
การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ตลอดจนวิธีการดาเนินงานขององคการประเภทตางๆ เพื่อ
ใชในการวิเคราะหถึงปญหาและแนวทางในการดาเนินกลยุทธโดยใชกรณี ศึกษาและ
วิเคราะหจากบทความทางวิชาการ

3614903

โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1(0-3-0)
Special Project in Retail Business Management
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกใน
การควบคุมดูแลของอาจารย์

2.5) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
3622101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ทฤษฎี การค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี โอคลาสสิ ก ทฤษฏีการค้าใหม่ นโยบายการค้า
ระหว่ างประเทศ อั ต ราแลกเปลี่ ย นต่ างประเทศ สถาบั น การเงิน และระบบการเงิ น
ดุลการช าระเงิน ดุลการค้า แนวโน้มและประเด็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆในตลาดสากล ปัจจัยความสาคัญ ผลประโยชน์ อุปสรรคทางการค้าในระบบการค้า
ระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายการลงทุนระหว่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3622102

การจัดการส่งออกและนาเข้า
3(3-0-6)
Export and Import Management
เทคนิ คและขั้ น ตอนในการส่ งออกและน าเข้า ระบบเอกสารในการขนส่ ง ประกัน ภั ย
สินเชื่อ พิธีการศุลกากร อัตราภาษีในการส่งออกและนาเข้า กลุ่มสินค้าที่มีความสาคัญต่อ
การส่งออกในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกาเหนือ และกลุ่มลาตินอเมริกัน ข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์การพิจารณาตลาดส่งออก ตลาดนาเข้า อุปสรรคและข้อจากัดของการส่งออก
และนาเข้าระหว่างประเทศ

3622103

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลั กการ ขั้น ตอนและวิธีการเข้าสู่ ต ลาดต่างประเทศ สภาพแวดล้ อมด้านวัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลประชากรตลาดโลกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน อุปสรรคและ
ข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดระดับสากล พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ การวาง
กลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลก การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด
ระดับโลก

3623105

การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Negotiation for International Business
กระบวนการเจรจาต่อรองทั้งในองค์กรเอกชนและหน่วยงานรั ฐบาล การแก้ไขข้อขัดแย้ง
ทักษะการสื่อสารและวิธีการเจรจาต่อรองการค้าระหว่างประเทศ วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อ
ระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ เทคนิคการต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์ ทั้งสองฝ่ ายทางการค้า การวิเคราะห์ คู่เจรจา และเทคนิ คในการโน้มน้ าวคู่
เจรจา

3623106

การจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ
3(3-0-6)
Cross - Cultural Management
ทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรม รูปแบบ ค่านิยม ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมข้ามชาติที่หลากหลาย การจัดการองค์ความรู้แนวใหม่ การบริหาร
องค์ การที่ มีวัฒ นธรรมหลากหลาย กลยุท ธ์ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การบริห ารวัฒ นธรรมและ
บริหารบุคคลในองค์กรข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3623401

การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Financial
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3532202 การเงินธุรกิจ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนในตลาดต่างประเทศ
การบริ ห ารเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น โครงสร้า งเงิน ทุ น ต้ น ทุ น เงิน ทุ น ระบบการเงิน ทุ น ใน
ต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงินฝื ดของประเทศต่างๆ ดอกเบี้ย ความผันผวนของ
ตลาดการเงิน การลงทุนจากต่างประเทศ การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน

3624901

การวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
International Business Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3622101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ
4112105 สถิติธุรกิจ
เทคนิ คการวิจั ย ทางธุรกิจ ปัญ หาการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การออกแบบตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล การประยุกต์ใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศ

3624902

สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Seminar in International Business
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3622101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มาวิเคราะห์ ปั ญ หาของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ างประเทศมา
นาเสนอ อภิปรายแนวทางในการแก้ไขปัญหา ศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

3624903

โครงการพิเศษการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1(0-3-0)
Special Problem in International Business
ให้นักศึกษาทาโครงการพิเศษหรืองานศึกษาค้นคว้าด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในความดูแลของอาจารย์

3623701

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
ความรู้ทั่ว ไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่ างประเทศ การชาระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
การรั บ ขนทางทะเล การประกั น ภั ย ทางทะเล การระงั บ ข้ อ พิ พ าทการค้ า โดย
อนุญาโตตุลาการ
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3623502

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การค้ า และการเงิน ระหว่ างประเทศ ทฤษฎี ก ารค้ าระหว่ า ง
ประเทศ นโยบายการค้ าระหว่างประเทศและผลกระทบการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
ดุลการชาระเงิน ตลาด เงินตราต่างประเทศ ระบบอั ตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ ปัญหา
ดุลการค้าและดุลการชาระเงินระหว่างประเทศและแนวทางแก้ไข

3623107

ธุรกิจในอาเซียน
3(3-0-6)
Business in ASEAN
ประวัติของอาเซียน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน ลักษณะและการดาเนินงานของ
อาเซี ย นที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ธุรกิ จ การเมื อ ง วัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ของประเทศ
สมาชิก บทบาทของประเทศไทยที่มีต่ออาเซียนในเชิงธุรกิจ ศึกษาสั งคม วัฒ นธรรม
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน

3624108

กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)
Global Business Strategy
กลยุ ทธ์ของกิจการระดับโลก วิวัฒ นาการ สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การ
วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก าร ประเด็ น การจั ด การและการตลาด การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จริยศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินการ

3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3564801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
1(60)
Preparation for Professional Experience and Co-operative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้รายวิชากลุ่มวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะแขนงรวม
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับ
ผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนาเสนอโครงงาน
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3564802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
6(640)
Field Experience
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ นิ เทศ และผู้ บ ริ ห ารกิ จ การเป็ น ผู้ ค อยให้ ค าแนะน า จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการหรือโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ
และประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ

3564803

สหกิจศึกษา
6(640)
(Co-operative Education)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
การปฏิบั ติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบั น และสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนั กงานของสถานประกอบการ
การจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา

3564804

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
3(320)
Co-operative Education for Retail Business Management 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ โดยมีการทางานเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ มี
ขอบข่ายเนื้ อหาสาระของการฝึ กสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลี ก 1 โดย
การศึ ก ษาปั ญ หาหรื อ หั ว ข้ อ พิ เศษซึ่ ง เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ส ถานประกอบการสนใจในสถาน
ประกอบการ ให้ นั กศึกษาค้ นคว้าและสรุป จัดทาเป็ นโครงการหรือโครงงาน ซึ่งอยู่
ภายในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและหัวหน้างาน
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3564805

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
3(320)
Co-operative Education for Retail Business Management 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ผ่านวิชา 3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 1
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของการฝึกสหกิจศึกษาต่อจากวิชาการฝึ ก
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 โดยทาการจัดทารายงานและนาเสนอผล
การปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและหัวหน้า
หรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

3564806

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
3(320)
Field Experience for International Business Management 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีการทางานเสมือน
เป็ น พนั ก งานในสถานประกอบการ ภายใต้ การควบคุม ดู แลของอาจารย์นิ เทศและ
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเป็นผู้คอยให้คาแนะนา

3564807

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3(320) หรือ
Field Experience for International Business Management 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564806 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
การปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมีการทางานเสมือน
เป็นพนักงานในสถานประกอบการ ซึ่งเนื้อหาสาระของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อ
จากฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ส าหรับ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์นิเทศและผู้บริหารหรือหัวหน้างานเป็นผู้คอยให้คาแนะนา

3564808

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1
3(320)
Co-operative Education for International Business Management 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้ วิ ช า 3564801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ
และสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ โดยมีการทางานเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ มี
ขอบข่ายเนื้อหาสาระของการฝึกสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ 1
โดยการศึกษาปัญหาหรือหัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจในสถาน
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หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ประกอบการ ให้ นั กศึ กษาค้ นคว้าและสรุปจัด ท าเป็ น โครงการหรือโครงงาน ซึ่งอยู่
ภายในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและหัวหน้างาน
3564809

สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2
3(320)
Co-operative Education for International Business Management 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ผ่ า นวิ ช า 3564806 สหกิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ
ระหว่างประเทศ 1
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของการฝึ กสหกิจศึกษาต่อจากวิช าการฝึ ก
สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ 1 โดยทาการจัดทารายงานและ
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
และหั ว หน้ า หรื อ พี่ เลี้ ย งในสถานประกอบการที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ งานของ
นักศึกษา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in Business Administration

เหตุผล

151

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in
Management
Human Resource Management
Marketing
Retail Business Management

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) :

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
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บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการ)
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
(การตลาด)
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
(Management)
(Human Resource Management)
(Marketing)
(Retail Business Management)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ.
ชือ่ ย่อ (ไทย) :
(การจัดการ)
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
(การตลาด)
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A.
ชือ่ ย่อ (อังกฤษ) :
(Management)
(Human Resource Management)
(Marketing)
(Retail Business Management)

เหตุผล

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)

B.B.A. (Business Administration)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
1.ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
บริห ารธุรกิจบัณฑิต จานวน
4 หลั ก สู ต ร เหลื อ เพี ย ง 1
หลักสูตร โดยปรับเปลี่ยนจาก
4 สาขาวิชาเป็น 5 แขนงวิชา
เพื่ อ ให้ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามเกณฑ์
สกอ. และรองรั บ การเปิ ด
หลักสูตรใหม่ในอนาคต
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุงตามหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป พ.ศ. 2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
และ สิ่งแวดล้อม และให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน
ในสิ่งที่เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการมากขึ้น

153

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
128 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
96 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
48 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
51 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับ
34 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง
34 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(เลือกเรียนเพียงแขนงวิชาเดียวจาก 5 แขนงวิชา)
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
5 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559

เหตุผล
3. ลดจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรลงโดยบูรณา
การเนื้อหาที่มีความซ้าซ้อน
และเพื่อให้นักศึกษามีเวลาใน
การฝึกปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดการเรียนรู้แบบ
Action Learning ของ
มหาวิทยาลัย
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
48 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาบังคับ
31 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
5 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

155
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

เหตุผล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาบังคับ
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
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หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
135 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

เหตุผล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาบังคับ
3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
1. เพิ่มรายวิชา 3563203
การวางแผนธุรกิจสาหรับ
ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตตามปรัชญาของ
หลักสูตร และเพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบAction Learning
2. ปรับเปลี่ยนวิชา จริยธรรม
ทางธุรกิจ เป็นวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ตามปรัชญาของหลักสูตร
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
1) กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาแกน
51 หน่วยกิต
1.1) กลุม่ วิชาชีพ บังคับเรียน
27 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาชีพ
42 หน่วยกิต
3521102 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5) 3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3522501 การภาษีอากร 1
3(3-0-6) 3521102 การบัญชีการเงิน
3(4-0-5)
3532202 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) 3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3561501 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6) 3522502 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
3561502 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6) 3532202 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
2562307 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6) 3561101 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
3563302 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 3592100 เศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป
3(3-0-6)
4112105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6) 3563203 การสร้างและวางแผนธุรกิจสาหรับ
1.2) กลุ่มวิชาการจัดการ บังคับเรียน
9 หน่วยกิต
ผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6) 3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3561101 หลักการจัดการ
3(3-0-6) 3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6) 3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
4112105 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
2562301 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
1.2) กลุม่ ภาษา
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
3502105 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)

เหตุผล
1. ปรับลดจานวนหน่วยกิตใน
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
ภาษาจาก 12 หน่วยกิต เป็น
9 หน่วยกิต แต่นักศึกษา
ยังคงเรียนภาษาต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตาม
เกณฑ์ สกอ. เนื่องจากโดย
ปกติแล้วนักศึกษาจะเลือก
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ
ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
อยู่แล้ว
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
1.3) กลุ่มภาษา
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.3.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3(1-2-6)
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(1-2-6)
1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(1-2-6)
1552603 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(2-1-6)
1553703 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม 3(2-1-6)
1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-1-6)
1.3.2) กลุ่มวิชาภาษาจีน
1571101 ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
1571102 ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
1571103 ภาษาจีน 3
3(3-0-6)
1572201 การฟังและการพูดภาษาจีน
3(3-0-6)
1.3.3) กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
1561101 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(3-0-6)
1561102 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(3-0-6)
1561103 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(3-0-6)
1561104 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(3-0-6)
1563601 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
1563602 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา/แขนงวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการ
กลุม่ วิชาบังคับ บังคับเรียน
25 หน่วยกิต
3562101 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
3562201 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
3563101 ภาวะผู้นาร่วมสมัย
3(3-0-6)
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3564901 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3564902 การวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3564903 โครงการพิเศษทางการจัดการ
1(0-3-0)
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)

เหตุผล
1. ปรับเปลี่ยนจากสาขาวิชา
การจัดการเป็นแขนงวิชาการ
จัดการ
2. ปรับลดจานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาด้านการจัดการลง
จาก 43 หน่วยกิตเป็น 34
หน่วยกิต เนื่องจากเป็นเพียง
แขนงวิชา แต่ยังคงมีรายวิชา
บังคับและเลือกรวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งยังคง
จัดเป็นวิชาเอกได้ตามเกณฑ์
สกอ.
3. ปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส
ชื่อวิชา ให้เหมาะสม กระชับ
ทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
34 หน่วยกิต
3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3562101 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
3562201 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
3563101 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
และการพัฒนาองค์การ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3564202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2-5)
3564902 วิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
3564903 โครงการพิเศษทางการจัดการ
1(0-3-6)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาเลือก

เหตุผล
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หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการ
กลุม่ วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3562202 ทักษะสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3(3-0-6)
1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
3563103 การจัดการสานักงานยุคใหม่
3(3-0-6)
3563201 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลาง
3(3-0-6) 3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)
และขนาดย่อม
3563201 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6)
3563202 การวางแผนธุรกิจ
3(3-0-6) 3563202 การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
3563203 การจัดการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6) 3563303 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
สาหรับชุมชน
3551101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3563303 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6) 3563305 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
3563304 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 3622101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3563402 ธุรกิจกับสังคมและชุมชน
3(3-0-6) 3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
2) กลุ่มวิชาการจัดการสานักงาน
3512105 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
3562102 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
3563103 การจัดการสานักงานยุคใหม่
3(3-0-6)
3563104 การจัดการงานเลขานุการและธุรการ
3(3-0-6)
3563105 การบริหารเวลา
3(3-0-6)

161
เหตุผล
1. ปรับเปลี่ยนจากสาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นแขนงวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
2. ปรับลดจานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาด้านการจัดการลง
จาก 43 หน่วยกิตเป็น 34
หน่วยกิต เนื่องจากเป็นเพียง
แขนงวิชา แต่ยังคงมีรายวิชา
บังคับและเลือกรวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งยังคง
จัดเป็นวิชาเอกได้ตามเกณฑ์
สกอ.
3. ปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส
ชื่อวิชา ให้เหมาะสม กระชับ
ทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
31 หน่วยกิต 1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
25 หน่วยกิต
3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) 3512102 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3512102 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
การสรรหาและการคัดเลือก
การสรรหาและการคัดเลือก
3512103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3512103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
3(3-0-6) 3512104 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
การฝึกอบรม
3513101 กฎหมายแรงงานและการจัดการ
3(3-0-6)
3512104 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
พนักงานสัมพันธ์
3513105 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6) 3513102 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
3513106 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6) 3513104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3513107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5) 3513909 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์
3514910 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3513909 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5) 3514911 โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1(0-3-0)
3514910 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
3514911 โครงการพิเศษทางการจัดการ
1(0-3-6)
ทรัพยากรมนุษย์
3562101 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)

162
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3(3-0-6) 3512101 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
3(3-0-6) 3513103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
3(3-0-6)
ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6) 3513105 การวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
3513106 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การ
3513107 การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ
3(3-0-6)
3513108 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
3514101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)

เหตุผล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
9
3512105 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3513108 การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ
3513109 การจัดการบุคลากรที่เป็นเลิศ
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการและ
การพัฒนาองค์การ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

163

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการตลาด
1) กลุม่ วิชาบังคับ บังคับเรียน
25 หน่วยกิต
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา
3(3-0-6)
3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและ
3(3-0-6)
การกระจายสินค้า
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
3543102 กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
3543103 การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
3544901 การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
3544902 การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด
1(0-3-0)

เหตุผล
1. ปรับเปลี่ยนจากสาขาวิชา
การตลาดเป็นแขนงวิชาการ
ตลาด
2. ปรับลดจานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาด้านการจัดการลง
จาก 43 หน่วยกิตเป็น 34
หน่วยกิต เนื่องจากเป็นเพียง
แขนงวิชา แต่ยังคงมีรายวิชา
บังคับและเลือกรวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งยังคง
จัดเป็นวิชาเอกได้ตามเกณฑ์
สกอ.
3. ปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส
ชื่อวิชา ให้เหมาะสม กระชับ
ทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการตลาด
1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6)
3542302 การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
3(3-0-6)
และการกระจายสินค้า
3542401 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
แบบบูรณาการ
3542402 เทคนิคการนาเสนอ
3(2-2-5)
3543102 กลยุทธ์การตลาด
3(3-0-6)
3543103 การวางแผนการตลาด
3(3-0-6)
3544901 การสัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
3544902 การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด
3(1-4-4)

164

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการตลาด
2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3542301 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย 3(3-0-6)
3542303 การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
3542402 เทคนิคการนาเสนอทางการตลาด
3(2-2-5)
3543104 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
3543201 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
3543203 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3544101 การตลาดโลก
3(3-0-6)
3544401 การตลาดดิจิตอล
3(3-0-6)

เหตุผล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการตลาด
2) กลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3542301 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย3(3-0-6)
3542303 การจัดการการค้าปลีก
3(3-0-6)
3543101 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
3543104 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3(3-0-6)
3543201 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
3543203 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3(3-0-6)
3544101 การตลาดโลก
3(3-0-6)
3544401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)

165

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
1(0-3-6)

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1) กลุม่ วิชาบังคับ บังคับเรียน
25 หน่วยกิต
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
3542301 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย 3(3-0-6)
3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
3612202 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3(3-0-6)
3613201 การบริหารสินค้าและการจัดซื้อ
3(3-0-6)
สาหรับธุรกิจค้าปลีก
3613301 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
3614901 การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
3614902 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
3614903 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1(0-3-0)

เหตุผล
1. ปรับเปลี่ยนจากสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกเป็น
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก
2. ปรับลดจานวนหน่วยกิตใน
รายวิชาด้านการจัดการลง
จาก 43 หน่วยกิตเป็น 34
หน่วยกิต เนื่องจากเป็นเพียง
แขนงวิชา แต่ยังคงมีรายวิชา
บังคับและเลือกรวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งยังคง
จัดเป็นวิชาเอกได้ตามเกณฑ์
สกอ.
3. ปรับเปลี่ยนรายวิชา รหัส
ชื่อวิชา ให้เหมาะสม กระชับ
ทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1) กลุ่มวิชาบังคับ บังคับเรียน
34
3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3541102 พฤติกรรมผู้บริโภค
3542301 การจัดการด้านการขายและ
เทคนิคการขาย
3543307 การบริหารการจัดซื้อ
3564902 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3611101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3612102 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3612103 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ
3612202 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน
3613201 การบริหารสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีก
3614901 สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3614903 โครงการพิเศษทางการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก

166
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หน่วยกิต 2) กลุม่ วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
3(3-0-6) 3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
การกระจายสินค้า
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
3(3-0-6) 3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
3(3-0-6) 3551101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
3(3-0-6) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
3(3-0-6) 3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เพื่อธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6) 3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
3(2-2-5) 3613204 การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า 3(3-0-6)
3(3-0-6) 3613206 การส่งเสริมการตลาดสาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
3613302 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
3(2-2-5) 3613303 การจัดการคุณภาพงานบริการ
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

เหตุผล
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
3511101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3542302 การจัดการช่องทางการจัดจาหน่าย
และการกระจายสินค้า
3542401 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3543202 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3551101 หลักการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไซส์
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3574105 การจัดการคุณภาพงานบริการ
3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3613202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อธุรกิจค้าปลีก
3613203 กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก
3613204 การออกแบบและการเลือกทาเลที่ตั้งร้านค้า
3613206 การส่งเสริมการตลาดสาหรับ
ธุรกิจค้าปลีก
3613207 นโยบายรัฐบาลและจังหวัด
กับการพัฒนาธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
3614802 สหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
6(620) 3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 3(320)
3564805 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 3(320)

เหตุผล
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจ3(3-0-6)
และความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social
Responsibility
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด คุ ณ ค่ า ทางจริ ย ธรรม บทบาทและ
ความสาคัญ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างระบบการจัดการและ
กากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบของธุรกิจ
ในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ตลอดจนการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง
ๆ การสั มมนาจากกรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบต่อธุรกิจของสังคม

เหตุผล
ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
คาอธิบ ายรายวิช าให้ มุ่ งเน้ น
เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
สังคมมากขึ้น
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิดและที่มาของจริยธรรมทางธุรกิจ (Business
Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจและการประกอบวิชาชีพต่างๆ
ความสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการสร้างจริยธรรมใน
องค์ ก ารธุ ร กิ จ เน้ น จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห าร (Management
Ethics) และจริ ย ธรรมของพนั ก งาน (Employee’s Ethics)
รวมไปถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ (Corporate
Social Responsibility) โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาและการริ เริ่ ม ท า
กิจกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
---------

เหตุผล
เปลี่ ยนแปลงจากหมวดวิช า
เฉ พ า ะ ก ลุ่ ม วิ ช า บั งคั บ
บังคับเรียนมาเป็นหมวดวิชา
เฉ พ า ะ ก ลุ่ ม วิ ช า แ ก น
เนื่ อ งจากเป็ น รายวิ ช าที่ ทุ ก
แขนงวิชาควรจะต้องเรียน

เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช านี้ เ พื่ อ ให้
นักศึกษามีทักษะในการเป็น
ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง จะเป็ น
การส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
เจ้ า ของธุ ร กิ จ ได้ เ อง และ
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาของ
หลั กสู ตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
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---------

หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
3522201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3521102 การบัญชีการเงิน
บทบาทของผู้ บ ริห ารและความต้องการข้อ มูล แนวคิ ด
เกี่ยวกับต้นทุนการจาแนกประเภทต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อ
การตัดสินใจ การสะสมข้อมูลต้นทุนเบื้องต้น การนาข้อมูลต้นทุน
ไปใช้ในการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทุกระดับ
3563202 การวางแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Business Planning for Entrepreneurs
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ และ
3541101 หลักการตลาด
รูปแบบของแผนธุรกิจ การกาหนดเป้าหมายธุรกิจ การวาง
โครงสร้างแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมธุรกิจ วิเคราะห์
ตลาด ลู กค้าและคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ งบประมาณการเงิน การ
จัดการการผลิต การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ น าเสนอแนวคิ ด ในการ
ดาเนินธุรกิจ พร้อมนาเสนอแผนธุ รกิจตลอดจนฝึกปฏิบัติตามแผน
ธุรกิจ

170
ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชาการจัดการที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2554

เหตุผล
ป รั บ เป ลี่ ย น ค า อ ธิ บ า ย
รายวิ ช าให้ มี ค วามทั น สมั ย
และสอดคล้ อ งกั บ บ ริ บ ท
ปัจจุบันมากขึ้น

170

3562101 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
วิ วั ฒ นาการของทฤษฎี เกี่ ย วกั บ องค์ ก าร การ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์การรูป แบบต่าง ๆ ทั้งองค์การรูปนัย
และอรูป นัย การออกแบบองค์การ อานาจและหน้าที่ สาย
การบังคับบัญชา กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ พร้อมทั้งศึกษา
พฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบริหาร การใช้พลังงานกลุ่มให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ อิทธิพลอันเกิดจากสภาพแวดล้ อม การสร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับบุคลในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ
การจัดการความขัดแย้งจนถึงการพัฒนาพฤติกรรมในองค์การ

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการ)
3562101 พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารองค์การ พร้อม
ทั้ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของบุ ค คล พฤติ ก รรมกลุ่ ม และพฤติ ก รรม
องค์การซึ่งมีผ ลกระทบต่อการบริห าร ที่เกี่ยวกับ ค่านิ ยม ทั ศนคติ
บุคลิ กภาพ การเรียนรู้และการรับรู้ และการจูงใจ การใช้พลั งงาน
กลุ่ มและที ม รวมถึ งการบริห ารองค์ก ารในด้ านการตัด สิ น ใจ การ
ติดต่อสื่อสาร อานาจและการเมือง ความขัดแย้งและนวัตกรรมการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ ต่อองค์การ จนถึงการพัฒนาพฤติกรรม
ในองค์การ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2554

3563101 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Transformational Leadership
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3561101 หลักการจัดการ
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้นาและภาวะผู้นา ภาวะผู้ตาม
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ การใช้อานาจหน้าที่และอิทธิพล
ของผู้นา ทฤษฎี กลยุทธ์ของผู้นาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้นาและผู้ตามที่จะมีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผู้นาในการทางานเป็นทีม
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ แนวโน้มของผู้นาในอนาคต
จิตวิทยาและเทคนิ ควิธีในการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง
ในกลุ่ ม และระหว่ า งกลุ่ ม จนถึ งการพั ฒ นาและการบริ ห าร
ทีมงาน
3564902 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5) 3564902 การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
Business Research

เหตุผล
ปรับเปลี่ยนชื่อและคาอธิบาย
รายวิชาให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันมากขึ้น

3(2-2-5) ปรับเปลี่ยนชื่อของรายวิชาให้
เหมาะสมและถูกต้องมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการ)
3563101 ภาวะผู้นาร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Leadership
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
วิวัฒ นาการของภาวะผู้นา การใช้อานาจและอิทธิพลของ
ผู้นา ทฤษฎี ภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม
และทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้ตาม และการพัฒ นาขีดความสามารถของ
ผู้นาที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน ผู้นาจะต้องเป็นผู้มี
บทบาทในการนาทีมงาน การจูงใจ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการทางาน รวมถึงมีการศึกษาแนวโน้มของภาวะผู้นา
ในอนาคต เพื่อนาการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้สามารถปรับตัวได้
ทับกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นยุคของการแข่งขัน

172
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2554

3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar on Management Problems
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3561101 หลักการจัดการ
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการและ
การพัฒนาองค์การ
วิเคราะห์ ปั ญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาแบบวิ ท ยาศาสตร์ แนวความคิ ด ในการ
แก้ปัญหาไขปัญหา ศึกษากระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหา
ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจใน
ด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
--------3562202 ทักษะสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
3(3-0-6)
Business Professional Skills
ฝึ ก ฝนทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
บุคลิกภาพของความเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ได้แก่ เทคนิคการพูดในที่
ชุมชน การนาเสนอผลงาน การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบของ
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน เทคนิคการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒ นาบุคลิกภาพ มารยาททางสัง คม ตลอดจน
คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

เหตุผล
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
และค าอธิ บ ายให้ เหมาะสม
กั บ บริ บ ทและวั ต ถุ ป ระสงค์
ของรายวิชาให้ครอบคลุมการ
จัดการทางธุรกิจมากขึ้น

172

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการ)
3564901 สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar on Business Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3561101 หลักการจัดการ และ
3563102 นวัตกรรมทางการจัดการ
วิเคราะห์ ปัญ หาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ ปัญ หาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ไข
ปัญหา ศึกษากระบวนการและวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการ
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการ
จัดการทางธุรกิจ

เพิ่มเติมรายวิชานี้เพื่อมุ่งเน้น
ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการ
เป็ น นั ก ธุ ร กิ จ มื อ อาชี พ มาก
ขึ้ น แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2554
---------

เหตุผล
เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
เหมาะสมและมีความทันสมัย
กั บ ส ถ าน ก ารณ์ ข อ งก าร
จั ด การในปั จ จุ บั น มากขึ้ น
แล ะเป็ น ท างเลื อ ก ให้ กั บ
นักศึกษา

173

---------

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการ)
3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning
Organization
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
บทบาท แนวความคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การจัดการองค์ความรู้ กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บความรู้
ประเภทลั ก ษณะของความรู้ การน าความรู้ที่ จั ด เก็ บ ไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ใ นการจั ด องค์ ก าร เทคนิ ค ที่ ป ระสบ ความส าเร็ จ วิ ธี
วางรากฐานแหล่ งหรือศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ในองค์การเพื่อก้าว
ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
3563202 การวิเคราะห์การลงทุนทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Investment Analysis
หลักการเบื้องต้นในการลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ ท างด้ า นการลงทุ น โดยพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย
ภายนอกที่ มีผ ลกระทบต่อการลงทุ นในธุรกิจตลอดจนประเมิน ถึ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากร การจั ด หาและจั ด สรรแหล่ ง
เงินทุน ความเสี่ยงภัยและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน โดยใช้
วิ ธี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละการออกภาคสนาม อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
เหมาะสมและมีความทันสมัย
กั บ ส ถ าน ก ารณ์ ข อ งก าร
จั ด การในปั จ จุ บั น มากขึ้ น
แล ะเป็ น ท างเลื อ ก ให้ กั บ
นักศึกษา

174
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2554
---------

เหตุผล
เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
เหมาะสมและมีความทันสมัย
กั บ ส ถ าน ก ารณ์ ข อ งก าร
จั ด การในปั จ จุ บั น มากขึ้ น
แล ะเป็ น ท างเลื อ ก ให้ กั บ
นักศึกษา

174

---------

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการ)
3563305 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
Risk Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
รูปแบบของความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือการวัดความเสี่ยงทาง
การเงิน แนวทางบริหารเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง
ทางกลยุทธ์และการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง ตัวแบบทางสถิติสาหรับ
ประเมินความเสี่ยงองค์การ การบริหารความเสี่ยงจากการดาเนินการ การ
จัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่ อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง
วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจและ
ต่อระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งทาแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ
3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
E-Commerce
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงใน
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์
ทางการตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ ยวข้องกั บการพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ แผนทาง
ธุรกิจสาหรับการทาให้เป็นการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
เหมาะสมและมีความทันสมัย
กั บ ส ถ าน ก ารณ์ ข อ งก าร
จั ด การในปั จ จุ บั น มากขึ้ น
แล ะเป็ น ท างเลื อ ก ให้ กั บ
นักศึกษา

175
ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2554
---------

เหตุผล
เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชา
ที่ มี แ น ว คิ ด ที่ ทั น ส มั ย
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในปั จ จุ บั น
มากขึ้ น และมี ค วามเป็ น นั ก
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ
อาชีพมากขึ้น

175

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3513104 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
เชิงกลยุทธ์ขององค์การธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจ ปัจจัย
ที่มี ผ ลกระทบต่อ การจัดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ตัว แบบการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
ต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส นั บ สนุ น ต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์การ ตลอดจนการประเมินความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

176
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2554

เหตุผล
ปรั บ ชื่ อ วิ ช าและค าอธิ บ าย
รายวิชาให้มีความเหมาะสม
มากขึ้นในปัจจุบันโดยมุ่งเน้น
ข ย า ย แ น ว คิ ด จ า ก ก า ร
ฝึกอบรมไปสู่แนวคิดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ป รั บ เป ลี่ ย น ชื่ อ วิ ช าแ ล ะ
ค าอธิ บ ายรายวิ ช าใหม่ โ ดย
เพิ่มเติมเนื้อหาด้านกฎหมาย
แ ร ง ง า น ใ ห้ ม า ก ขึ้ น
เนื่ อ งม าจ าก ผ ล ก ารวิ จั ย
สมรรถนะบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
ค า ด ห วั ง ข อ ง ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก าร ใน จั งห วั ด
เพชรบุรี

176

3512103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม3(3-0-6)
Human Resource Development and Training
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรม การ
วางแผนการฝึกอบรม การกาหนดวั ตถุประสงค์และโปรแกรม
การฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การเป็นวิทยากรที่ดี
การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม การบริหารงานฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวการณ์ต่างๆ
3513105 การจัดการพนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Employee Relations Management
ความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้างและลูกจ้างกับลูกจ้าง องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย การระงับข้อพิพาทแรงงาน การ
กระทาอันไม่เป็นธรรม การจัดการแรงงานสัมพันธ์โดยยึดหลัก
จริยธรรมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานทั้ง
ของประเทศไทยและระดับ สากล และการบริห ารจัดการด้าน
อื่ น ๆ เพื่ อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่างนายจ้ างกั บ ลู ก จ้ างและ
ลู ก จ้ า งกั บ ลู ก จ้ า ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และเพิ่ ม
คุณภาพชีวิตในการทางาน

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3512103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒ นา
ทรัพ ยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์
โครงสร้ า งและบทบาทการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ การประเมิ น ความต้ อ งการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การฝึกอบรม การบริหารความรู้ การประเมินผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
3513105 กฎหมายแรงงานและการจัดการพนักงานสัมพันธ์3(3-0-6)
Labor Law and Employee Relations Management
กฎหมายแรงงานที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง การ
ไกล่ เกลี่ ย การระงับ ข้ อ พิ พ าทแรงงาน การระท าอั น ไม่ เป็ น ธรรม
รวมถึ งการศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของแรงงานสั ม พั น ธ์ ภาวะ
แรงงานในตลาดแรงงาน การเปลี่ ย นแปลงของแรงงาน ทฤษฎี
แรงงานสั มพั น ธ์ เพื่ อให้ องค์ก ารสามารถจัดการแรงงานได้อ ย่างมี
ประสิทธิ์ภาพและเป็นธรรม

177
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2554
---------

เหตุผล
เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชา
ที่มีสอดคล้องกับแขนงวิชาที่
ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในปั จ จุ บั น
มากขึ้ น และมี ค วามเป็ น นั ก
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ
อาชีพมากขึ้น
ปรับเปลี่ยนรหัส ชื่อวิชาและ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
แขนงวิ ช าที่ ศึ ก ษามากขึ้ น
และเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริ บ ทของการบริห ารธุ รกิ จ
ในปัจจุบัน
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3563102 นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
Management Innovation and Organization
Development
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
แน วความคิ ด เกี่ ย วกั บ ห ลั ก การบ ริ ห ารงาน เชิ ง
พฤติกรรมศาสตร์ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคล
ของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์ การโดย
เน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน การนาเอานวัตกรรมการบริหาร
และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหา เพื่อ
น ามาซึ่ งการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ าง ๆ อย่ างเป็ น ระบบให้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3512101 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Psychology in Human Resource Management
หลั ก การและทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล ความต้องการ เจตคติและค่านิยม การรับรู้
บุคคลกับอาชีพ ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ แรงจูงใจในการ
ทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ขวัญและกาลังใจ การสื่อสารใน
การท างาน ความขัด แย้ง พฤติก รรมกลุ่ ม การประยุ กต์ ใช้ กับ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
3513110 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
Change Management and Organization
Development
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเปลี่ยนแปลง
ออกแบบองค์การ แนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงองค์การที่เกิด ขึ้น ใน
ปัจจุบัน การวางแผน การดาเนินงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือที่นาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒ นาองค์การ ปัจจัยที่ต้อง
พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อการพัฒนา หลักการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ นวัตกรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิ ทธิผ ล
และประสิทธิภาพขององค์การ

178
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2554
---------

เหตุผล
เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชา
ที่ มี แ น ว คิ ด ที่ ทั น ส มั ย
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในปั จ จุ บั น
มากขึ้ น และมี ค วามเป็ น นั ก
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ
อาชีพมากขึ้น

178

---------

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
3514101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Human Resource Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3511101 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
ความหมาย ความส าคั ญ แนวคิ ด หลั ก การและ
กระบวนการของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งประเทศ
แนวคิดและวัฒ นธรรมการทางานของชาติต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรม ตลอดจนการวิ เคราะห์ แ นวโน้ ม และสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3563104 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3(3-0-6)
Knowledge Management and Learning
Organization
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3561101 หลักการจัดการ
บทบาท แนวความคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ยวข้องทางด้ านการ
จัดการองค์ความรู้ กระบวนการ วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บความรู้ ประเภท
ลักษณะของความรู้ การนาความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัด
องค์ การ เทคนิ คที่ ประสบความส าเร็จ วิธี วางรากฐานแหล่ งหรือศู นย์
รวบรวมองค์ความรู้ในองค์การเพื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

เพิ่ ม เติม รายวิช านี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ศึกษาในรายวิชา
ที่ มี แ น ว คิ ด ที่ ทั น ส มั ย
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในปั จ จุ บั น
มากขึ้ น และมี ค วามเป็ น นั ก
จั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มื อ
อาชีพมากขึ้น

179
ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชาการตลาดที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 - 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เหตุผล
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการตลาด)
3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3(3-0-6) 3542101 การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา
3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น
3542302 การจัดการช่องทางการจัดจาหน่ายและ
3542302 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาให้มีความ
การกระจายสินค้า
3(3-0-6)
3(3-0-6) เหมาะสมมากขึ้น
ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาให้มีความ
3(3-0-6) เหมาะสมมากขึ้น

3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด

3(1-4-4) 3544903 โครงการพิเศษทางการตลาด

3543104 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

3(3-0-6) 3543104 การจัดการตลาดสินค้าเกษตร

1(0-3-0) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น
3(3-0-6) ปรับเปลี่ยนชื่อวิชาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น
3(3-0-6) เพิ่มเติมรายวิชาเพื่อให้มี
ความทันสมัยมากขึ้น

---------

3544401 การตลาดดิจิตอล
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3542401 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3542401 การจัดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เหตุผล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2557
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
3613201 การบริหารสินค้าสาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) 3613201 การบริหารสินค้าและการจัดซื้อสาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6) รวมเนื้ อ หาในรายวิ ช าการ
Merchandising Management for Retail
Merchandising and Purchasing Management
บริหารสินค้าสาหรับธุรกิจค้า
Business
for Retail Business
ปลี ก และการบ ริ ห ารการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ การ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ หลักการและการบริหารเกี่ยวกับ จั ด ซื้ อ เข้ าด้ วย กั น เพื่ อ ให้
กาหนดสวนผสมผลิตภัณฑประเภท ชนิดและความหลากหลาย การจัดซื้อการกาหนดและตรวจสอบคุณ สมบัติ ตนทุนรวมในการ นักศึกษาสามารถบูรณาการ
ของผลิตภัณฑในรานคาปลีก การจัดสรรพื้นที่ และการจัดแสดง ตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจผลิตหรือซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้มาก
สิ น คาใหแกสิ น คาแตและรายการ อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย ที่สุดการวางแผนความตองการพัสดุ การติดตาม การควบคุม การ ขึ้น และลดความซ้าซ้อนของ
คานึ งถึงความเหมาะสมทั้งในดานการขายและการสรางกาไร จัดการผลิตภัณฑ การกาหนดสวนผสมผลิตภัณฑประเภท ชนิดและ เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกตางของรานคาปลีกประเภทต่างๆ ความหลากหลายของผลิตภัณฑใน รานคาปลีก การจัดสรรพื้นที่ และ
3543307 การบริหารการจัดซื้อ
3(2-2-5) การจัดแสดงสินคาใหแกสินคาแตและรายการ อยางมีประสิทธิภาพ
Purchasing Management
โดยคานึกถึงความเหมาะสมทั้งในดานการขายและการสรางกาไร
หลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อการกาหนด โดยปรับเปลี่ยนตามความแตกตางของรานคาปลีกประเภทต่างๆ
และตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ตนทุ น รวมในการตั ดสิ น ใจซื้ อ การ
ตัดสินใจผลิตหรือซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดการวางแผน
ความตองการพัสดุ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผล
ศึกษาหลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อการกาหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ตนทุนรวมในการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจผลิต
หรือซื้อปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดของธุรกิจ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2557
3564902 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ความส าคั ญ ของการวิจั ยทางธุรกิจ ขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการ
เสนอโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย
เพื่อสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ

เหตุผล
ป รั บ เป ลี่ ย น ร หั ส แ ล ะ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ ห้
เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
แขนงวิ ช าที่ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
ความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่
ศึกษามากขึ้น
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3614802 สหกิจศึกษา
6(620)
Co-operative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3614801 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1
ภาคการศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น และสถาน
ประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ การ
จัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา หั วหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
3614901 การวิจัยการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Retail Business Management Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา
3611101 การจัดการธุรกิจค้าปลีก และ
4112105 สถิติธุรกิจ
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจค้าปลีก ขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัยธุรกิจ ค้าปลีก โดย
การเสนอโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ผลงานวิ จั ย เพื่ อ
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจค้าปลีก
3564804 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก1 3(320)
Co-operative Education for Retail Business
Management 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ โดยมีการทางาน
เสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ มีขอบข่ายเนื้อหาสาระของ
การฝึกสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1 โดยการศึกษา
ปัญหาหรือหัวข้อพิเศษซึ่งเป็นหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจใน

เพิ่ มรายวิ ช าสห กิ จ ศึ ก ษ า
ส าหรั บ การจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า
ปลี ก 1และรายวิ ช าสหกิ จ
ศึ ก ษ าส าห รั บ การจั ด การ
ธุรกิจค้าปลีก2 และปรับปรุง
หน่ ว ยกิ ต แต่ ล ะรายวิช าเป็ น
3(320)

182
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2559
(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก)
สถานประกอบการ ให้นักศึกษาค้นคว้าและสรุปจัดทาเป็นโครงการ
หรือโครงงาน ซึ่งอยู่ภายในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสห
กิจศึกษาและหัวหน้างาน
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3564805 สหกิจศึกษาสาหรับการจัดการธุรกิจค้าปลีก2 3(320)
Co-operative Education for Retail Business
Management 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ผ่านวิชา 3564804 สหกิจศึกษาสาหรับ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
การปฏิ บั ติ งานสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการ โดยเป็ น ความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันและสถานประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของ
การฝึกสหกิจศึกษาต่อจากวิชาการฝึกสหกิจศึกษาสาหรับการจัดการ
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก 1 โดยท าการจั ด ท ารายงานและน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษาและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิด ชอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา

เหตุผล
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ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2
1

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
(รหัส 350-360)
หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้
จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส
350
351
352
353
354
355
356
357
359
360
361
362

หมู่วิชา
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
หมู่วิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์
หมู่วิชาการบัญชี
หมู่วิชาการเงินการธนาคาร
หมู่วิชาการตลาด
หมู่วิชาลอจิสติกส์ (การขนส่ง)
หมู่วิชาการจัดการ
หมู่วิชา การบริการ
หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมู่วิชาธุรกิจค้าปลีก
หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ
(350)
หมูว่ ิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1.
(350-1--)
2.
(350-2--)
3.
(350-3--)
4.
(350-4--)
5.
(350-5--)
6.
(350-6--)
7.
(350-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(350-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(350-9--)
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายธนพงษ์ อุดมทรัพย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2543)

2

นางคงขวัญ ศรีสอาด
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
(2548)
- ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ-แขนงวิชาการ
บริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2545)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
3. ประสบการณ์ทางาน
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการจัดการ
4.2 นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองค์การ
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 คงขวัญ ศรีสอาด. (2556).สมรรถนะการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเขตจังหวัดเพชรบุรี .การ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . ครั้งที่ 3, วันที่ 3
สิงหาคม 2556. 126 – 132.
2.2 คงขวัญ ศรีสอาด. (2557).เส้นทางการเสริมสร้างความเข้ มแข็งของกลุ่มสตรีสหกรณ์ เครดิตเนี่ยนท่าขาม สามัคคี
จากัด อาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการนาเสนองานวิจัยระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทย
ที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 4, วันที่ 23 สิงหาคม 2557. 345 – 348.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 Customer Service : Telecom Asia Co., Ltd.
3.2 Customer Service & Sale Marketing : TT&T Co., Ltd. สาขาเพชรบุรี
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ลาดับ
ที่
1

187
ลาดับ
ที่

นางสาวภาวนา อังกินันทน์
ตาแหน่งทางวิชาการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
- ปร.ด (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554)
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)
- วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2531)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน : สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
3.4 อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน /วิชาที่เคยสอน
4.1 องค์การและการจัดการ
4.2 จริยธรรมทางธุรกิจ
4.3 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
4.4 สัมมนาปัญหาการจัดการ
4.5 การเป็นผู้ประกอบการเบือ้ งต้น
4.6 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
4.7 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.8 การจัดการค่าตอบแทน
4.9 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
4.10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.11 การวางแผนและการบริหารโครงการ
4.12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
1. ตารา / หนังสือ
1.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1.2 ตาราองค์การและการจัดการ
1.3 เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารการผลิต
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ภาวนา อังกินันทน์. (2558). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดเพชรบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. ครั้งที่ 3 , วันที่ 24 มกราคม 2558. 56 –
63.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 รองประธานโปรแกรมบริหารธุรกิจ

187

3

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

188
ลาดับ
ที่

นายประสิทธิ์พร เก่งทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
- ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3.2 หัวหน้าโครงการการศึกษาภาคสมทบ
3.3 วิทยากรอบรมการเขียนแผนธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3.4 อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 องค์การและการจัดการ
4.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4.4 การวางแผนธุรกิจ
4.5 การบริหารเวลา
4.6 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
4.7 การจัดการการปฏิบัติการ
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ประสิทธิ์พร เก่งทอง. (2557). ตัวแบบความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ สภาพแวดล้อมองค์การต่อผลลัพธ์การ
ท างาน ของพนั ก งานปฏิ บั ติ ก ารงานส่ ว นหน้ า ของโรงแรมในจั ง หวั ด เพชรบุ รี .วารสารธุ ร กิ จ ปริ ทั ศ น์ ปี ที่ 6 :
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ฉบับที่1, มกราคม – มิถุนายน 2557. 51 - 69
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 อาจารย์ประจาสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 องค์การและการจัดการ
4.2 นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองค์การ
4.3 วิจัยธุรกิจ
4.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.5 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

189
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

นางนฤวรรณ ตราชูวณิช
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2545)
- วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

6

นางสาวจริยา รัชตโสตถิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2541)
- บธ.บ. (การตลาด)

4.6 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
4.7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.8 แรงงานสัมพันธ์
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 นฤวรรณ ตราชูวณิช และจริยา รัชตโสตถิ์. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดท่าย์น้าข้ามภพ” อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.วันที่ 20
มกราคม 2559. 427 – 428.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
4.2 บริหารทรัพยากรมนุษย์
4.3 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์
4.4 วิจัยธุรกิจ
4.5 จริยธรรมทางธุรกิจ
4.6 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
4.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 นฤวรรณ ตราชูวณิ ชและจริยา รัชตโสตถิ์. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดท่าย์น้าข้ามภพ” อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณ ฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.วันที่ 20
มกราคม 2559. 427 – 428.
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

190
ลาดับ
ที่

นางสาวกัลยา สมมาตย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2542)
- บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2530)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
3.2 อาจารย์ประจา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.2 การจัดการค่าตอบแทน
4.3 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
4.4 การจัดการธุรกิจบริการ
4.5 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.6 การพัฒนาบุคลิกภาพ
4.7 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 กัลยา สมมาตย์. (2557). ความพอใจของนักท่องเที่ยวต่อส่วนผสมการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการนาเสนองานวิจัยระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่
ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 4, วันที่ 23 สิงหาคม 2557. 333 – 338.
2.2 ณั ฐประภา นุ่ ม เมื อ งและกั ล ยา สมมาตย์ . (2558). ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี .การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558.
38 - 43
2.3 ณัฐประภา นุ่มเมือง จรรยาพร บุญเหลือ สุธาสินี อัมพิลาศรัยและกัลยา สมมาตย์. (2558). ปัจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . ครั้งที่ 5,
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558. 31 – 37.
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2539)

191
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

นางสาวจรรยาพร บุญเหลือ
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2538)
- บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2530)

9

นางสาวณัฐประภา นุ่มเมือง
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

3. ประสบการณ์ทางาน
4. ประสบการณ์การสอน / วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการตลาด
4.2 การค้าปลีกและการค้าส่ง
4.3 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ณัฐประภา นุ่มเมือง จรรยาพร บุญเหลือ สุธาสินี อัมพิลาศรัยและกัลยา สมมาตย์. (2558). ปัจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . ครั้งที่ 5,
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558. 31 – 37.
3. ประสบการณ์ทางาน
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการตลาด
4.2 การบริหารการตลาด
4.3 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
4.4 การสัมมนาการตลาด
4.5 โครงการพิเศษทางการตลาด
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ณัฐประภา นุ่มเมือง จรรยาพร บุญเหลือ สุธาสินี อัมพิลาศรัยและกัลยา สมมาตย์. (2558). ปัจจัยจูงใจในการเลือก
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

192
ลาดับ
ที่

นางสาวสุธาสินี อัมพิลาศรัย
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2554)
- บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2551)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . ครั้งที่ 5,
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558. 31 – 37.
2.2 ณั ฐ ประภา นุ่ ม เมื อ งและกั ล ยา สมมาตย์ . (2558). ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของ
นักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี .การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ครั้งที่ 5, วันที่ 4 กรกฎาคม 2558.
38 – 43.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 ประธานสาขาวิชาการตลาด
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการตลาด
4.2 กลยุทธ์การตลาด
4.3 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ณัฐประภา นุ่มเมือง จรรยาพร บุญเหลือ สุธาสินี อัมพิลาศรัยและกัลยา สมมาตย์. (2558). ปัจจัยจูงใจในการเลือก
ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการตลาด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี .การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี . ครั้งที่ 5,
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558. 31 – 37.
3. ประสบการณ์ทางาน
- หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการตลาด
4.2 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น

192

10

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2542)
- กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2534)

193
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายสรภพ อิสรไกรศีล
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
- บธ.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)
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นางวรรณดี อนุสรณ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกริก (2541)
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2530)

4.3 การจัดการการตลาด
1. ตารา / หนังสือ
1.1 การภาษีอากร 1
1.2 การบัญชีขั้นต้น
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สานักงานใหญ่)
3.2 เจ้าหน้าฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัทเครือ
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การภาษีอากรธุรกิจ
4.2 การเงินธุรกิจ
4.3 การบัญชีขั้นต้น
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
3.2 ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
4.2 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
4.3 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
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ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์

194
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4.4 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.5 การจัดการธุรกิจสิทธิทางการค้า
4.6 การเงินธุรกิจ

นายชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2559)
- M.I.B. (International Business)
La Trobe University, Australia (2551)
- น.บ. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2554)
- นศ.บ. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2549)
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นางสาวณัฐอร มหาทานุโชค
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- M.Sc. (International Management)
Reading University, UK (2556)
- บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)

1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุลและณัฐอร มหาทานุโชค. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับการเจริญเติบโต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบุรี . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.วันที่ 20 มกราคม 2559. 445 – 446.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 ธุรกิจส่วนตัว
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
4.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4.3 จริยธรรมทางธุรกิจ
1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุลและณัฐอร มหาทานุโชค. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับการเจริญเติบโต
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเพชรบุรี . การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.วันที่ 20 มกราคม 2559. 445 – 446.
3. ประสบการณ์ทางาน
3.1 อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
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195
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิ
การศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
4.1 หลักการจัดการ
4.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4.3 จริยธรรมทางธุรกิจ
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1. ตารา / หนังสือ
2. ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ / งานแปล
2.1 ทิฑัมพร ขิยะพัฒน์. (2559). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด
เพชรบุรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ,วันที่ 20 มกราคม 2559.
429 – 430.
3. ประสบการณ์ทางาน
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การบริหารการผลิต
4.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

195

นายทิฆัมพร ขิยะพัฒน์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2543)
- บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2542)
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(2540)

196

ภาคผนวก จ

197

198

199

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์
กุลิสร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ

4. คุณมนตรี
5. คุณทิพวรรณ
6. คุณวิษณุ
7. คุณทัศนีย์
รายชื่อผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธัญ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรีย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรภพ
12. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์
13. อาจารย์ ดร.วัชระ
14. อาจารย์ ดร.รักเกียรติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เจษฎาลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
โรจน์นิรุตติกุล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
วรภัทรทรัพย์ ผู้แทนจากบริษัทคอมแพ็คอินเตอร์
เนชั่นแนล 1994 จากัด
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ตราชูวณิช
ผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาการ
จัดการ
พุ่มจิต
ผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาการ
จัดการ

วงศ์รัตน์
ศรีวรนารถ
อังกินันทน์
ปรีดาศักดิ์
เรืองสินภิญญา
นุ่มเมือง
สิงห์ทอง
พงษ์พานิช
ปิยะวงศ์วัฒนา
กิ่งทอง
อิสรไกรศีล
สุขแสงอร่าม
เวชประสิทธิ์
หงษ์ทอง
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15. อาจารย์กัลยา
16. อาจารย์พงศ์ลัดดา
17. อาจารย์สมนึก
18. อาจารย์วรรณดี
19. อาจารย์พรรณทิพย์
20. อาจารย์เยาวภา
21. อาจารย์จริยา
22. อาจารย์นฤวรรณ
23. อาจารย์ทิฆัมพร
24. อาจารย์จันทรา
25. อาจารย์ตวงสิทธิ์
26. อาจารย์วรวุทธิ์
27. อาจารย์คงขวัญ
28. อาจารย์ธิดารัตน์
29. อาจารย์ธนพงษ์
30. อาจารย์ชยนันท์
31. อาจารย์ประสิทธิ์พร
32. อาจารย์สุธาสินี

สมมาตย์
ป้านสุวรรณ
วิเศษสมบัติ
อนุสรณ์
ทองแย้ม
อินทเส
รัชตโสตถิ์
ตราชูวณิช
ขิยะพัฒน์
ธนีเพียร
สนขา
ยิ้มแย้ม
ศรีสอาด
ปิ่นทอง
อุดมทรัพย์
จงเจริญชัยสกุล
เก่งทอง
อัมพิลาศรัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร. เรวดีทรรศน์
4. แพทย์หญิงสุนีย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์
4. อาจารย์ ดร.วิวิศณ์
5. อาจารย์ ดร.วัชระ
6. อาจารย์ตวงสิทธิ์
7. อาจารย์ ดร.ชยนันท์
8. อาจารย์ฐายิกา
9. อาจารย์พรรณทิพย์
10. อาจารย์ ดร.สนธยา

โพธิศัพท์สุข มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ น
การบริหารการพยาบาล
สมใจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการโรงพยาบาล
รอบคอบ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
จัดการโรงพยาบาล
ธีรการุณวงศ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการ
วงศ์รัตน์
อังกินันทน์
ปิยะวงศ์วัฒนา
สุขแสงอร่าม
เวชประสิทธิ์
สนขา
จงเจริญชัยสกุล
กสิวิทย์อานวย
ทองแย้ม
สาเภาทอง
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