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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in General 
Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 
   ชื่อย่อ (ไทย)     บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Business Administration (General Management) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.B.A. (General Management) 

 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - ไม่มี  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

              รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ไม่มี 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  2 
  วันที่ 5 เมษายน 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม  
  ครั้งที่ 4 วันที่ 18 เมษายน 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 4                         
 วันที่  21 เมษายน 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือท างานใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น  

  1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักจัดการงานทั่วไป 
2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3) นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ  
4) เจ้าหน้าที่บุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5) นักพัฒนาชุมชน 
6) เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต และต าแหน่งงานฝ่ายผลิตและคลังสินค้า 
7) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า  
8) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
9) ประกอบธุรกิจส่วนตัว



 

 

 9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด       

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวพิมกาญดา  จันดาหัวดง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

2 นางปาณิสรา  จรัสวิญญู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2552 
2550 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติก าจร อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2558 
2550 
2548 

2 นายสันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

5 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่าน

มาส่งผลให้ประชาคมโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ภายใต้สังคมและระบบเศรษฐกิจที่มี
ความซับซ้อนและการเชื่อมโยงมากขึ้น การปรับระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกท าให้เกิดการแข่งขันเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายทุนและทรัพยากรการผลิต รวมทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นใน
ระดับทวิภาคและพหุภาคี อันก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีเป็นจ านวนมาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
สิ่งที่ประชาคมโลกให้ความส าคัญ เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นที่เห็นพ้องกันว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและอย่างทั่วถึงจะสามารถ
น าพาประเทศและภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

   ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีจุดมุ่งหมายในการน า
อาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และน าไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิต
อย่างเสรี ทั้ง สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน การเปิดเสรีดังกล่าวส่งให้องค์การภาค
ธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในการด าเนินยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเชิงรุก เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในระดับฐานราก เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ก็เป็นโอกาสของภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่จะขยายธุรกิจไปสู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้
อย่างกว้างขว้างมากขึ้น โดยอาศัยความเข้มแข็งจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และระบบการด าเนินธุรกิจ 
แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในการจัดการธุรกิจก็มีความซับซ้อนมากข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของระบบธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคว ามรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจ จึงเป็นแนวทางส าคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ภาคธุรกิจของประเทศ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับความท้าทายที่
ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการหลั่งไหลขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒนธรรมต่างชาติ นับเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ การด าเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการบริโภค 
        นอกจากนี้สังคมไทยยังเผชิญกับความท้าทายด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม มุ่งหารายได้เพ่ือตอบสนองความต้องการ จนละเลย
มิติด้านจิตใจ พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่าค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนเกิดภาวะต่างคนต่างอยู่ มีการบริโภคสูง การอพยพละทิ้งถิ่นฐาน การละเลย
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น 
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        ขณะเดียวกันระบบราชการไทยในปัจจุบันได้เผชิญปัญหาที่ส าคัญ คือ ความเสื่อมถอยของ
ระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ซึ่งบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 - พ.ศ.2561) จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดย
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ 
        จากความท้าทายดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) จึง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างทุนมนุษย์ของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพ่ือให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการพัฒนาให้
เป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดเป็น ท าเป็น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรม
ความรู้ การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น 

 11.3 ความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
        จากข้อก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือแม้แต่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่น ามาใช้
เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ต้องปรับตัว เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์การและประเทศ โดยการน าหลักทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการจัดการสมัยใหม่อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการคุณภาพ และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าองค์การสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ  

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายของประเทศทั้งในด้านของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรมของประเทศ และการแข่งขันในระดับสากล ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
จ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ขึ้น โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพพร้อมทางด้านการจัดการ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที สามารถพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการจัดการ ในตลาดแรงงานได้ทุกประเภท ตลอดจน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม สร้างความก้าวในหน้าที่ของตนเองได้ รวมถึงยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการท าวิจัยขั้น
พ้ืนฐานที่ให้ข้อมูลทางด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การและประเทศต่อไปได้ในอนาคต 

       หากพิจารณาโดยภาพรวมของจังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก จะพบว่าทั้งสองจังหวัด 
มีระบบเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตจากการเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรมที่ส าคัญของ
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นเขตการค้าข้ามพรมแดนที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น 
จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการในด้านต่างๆ พร้อมทั้งทักษะในการคิด
เป็น ท าเป็น และการคิดวิเคราะห์ จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
ของบุคลากรในสายงานธุรกิจ พบว่า ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนั้น ด้วยปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เอ้ือประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน การจัดการเรียนการสอน 
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ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกในองค์การต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการแก่
สังคมโดยการวิจัย เผยแพร่ความรู้และการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจต่อชุมชน จึงเป็นส่วนส าคัญที่
มหาวิทยาลัยได้จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้น ทั้งได้ด าเนินการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualification Framework: TQF) 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
         สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของชุมชนและประเทศ โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประกอบด้วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและสอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย นั้นคือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน  
สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม 
โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ” จึงส่งผลให้การพัฒนาและวางแผนหลักสูตรมี
ความมุ่งมั่นเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กอรปกับการเป็น
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น จึงเอ้ือประโยชน์ให้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ อันน ามาซึ่งความสามารถในการจัดส่งนักศึกษา
เข้าไปเรียนรู้การด าเนินงานจริงและจัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงาน
จากสภาพการณ์จริง การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์การ
เอกชนในพ้ืนที่  อีกทั้งยังสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถบูรณาการความรู้กับการท างาน 
การเรียนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

     13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืน 
            รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และ
คณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และกลุ่ม
วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการด้วยความร่วมมือกับแหล่งฝึกสหกิจศึกษา/ประสบการณ์วิชาชีพ
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

     13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับผิดชอบสอนวิชาพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ด้านการบริหารจัดการ เช่น รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้น า  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
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(กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) รายวิชาองค์การและการจัดการ  รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (กลุ่มวิชาแกน) เป็นต้น 
อนึ่ง ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

     13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานรายวิชาที่สอนร่วมเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับ 

โปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอน คณะ มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 

  13.3.2 มอบหมายให้มีอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน 

  13.3.3 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

  13.3.4 ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องต้ังแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
อยู่ต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา
ได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ 

  13.3.5 ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัด
เพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 

14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
14.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศ นโยบาย

ของรัฐ และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น 

14.2 การก าหนดเนื้อหาสาระขอรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลัง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม   
มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์               
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

       1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ 
เทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ 

        2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

        3) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา” 
        4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการมีที่มีความรู้

ทันสมัย สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ 
มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีมและสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านการจัดการ มีคุณธรรม  
จริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ในการปฏิบัติได้จริง เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
        หลายทศวรรษท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม 

ความเคลื่อนไหวของระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันน ามาซึ่งการบริหารจัดการที่ยุ่งยากเพ่ิมข้ึน ทักษะการท างาน
สมรรถนะและการเสาะหาข้อมูลต่างๆ ต้องพร้อมทุกด้าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป เป็นหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการมีส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รอบรู้เท่าทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ ให้เหตุผล ท าความเข้าใจต่อแนวคิดและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการภายใต้ความเป็นพลวัต  อีกทั้งการเรียนการสอนต้องสามารถท าการประเมินและปรับแก้ให้เข้ากับ
มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได้  

 1.3 วัตถุประสงค์  
                      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร สถานการณ์
ในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
   1.3.2 มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการจัดการทั่วไป สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
   1.3.3 มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลใน
การคิดและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง                         
ของสภาพแวดล้อมในภาวะการณ์ปัจจุบัน 
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   1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์การ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้น าควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   1.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร มีความสามารถใน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การ  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  5 ปี  
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. การบริหารหลักสูตร 
1.1)  ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณวุฒิตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

1.1) ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการก าลังคน 
แรงงาน ความเชี่ยวชาญ ใน
สาขาวิชาวิชาชีพในชุมชน สังคม 
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.1) เล่มหลักสูตรปรับปรุงที่
ผ่านการพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.1.2) รายงานการประชุม
พิจารณาเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตร 
1.1.3) สรุปการประเมินความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกปี 

1.2) ส ารวจความต้อง ของ
ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ความรู้ ทักษะ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร  

1.2.1) สรุปผลส ารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาหลักสูตร  

1.3) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 

1.3.1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่
ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
1.3.2) รายงานการวิพากษ์
หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

1.4) ประสานความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการทุกภาคส่วน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ฝึกประสบการณ์และ
ภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา 
(ภาคผนวก ข) 
 
 
 

1.4.1) รายงานผลการฝึกงาน
นักศึกษาที่ได้ไปฝึกภาคปฏิบัติ
จากสถานประกอบการ 
1.4.2) รายงานสรุปองค์ความรู้ที่
ได้จากการไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่  
1.4.3) นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 
95 ผ่านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1.5) ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของหลักสูตร 
เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาการ
การด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

1.5.1) ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานของหลักสูตร 
(มคอ.7) 
 

2. การบริหารคณาจารย์ 
2.1) ยกระดับศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหรือผู้สอนเพ่ือ
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2) การรับอาจารย์ใหม่ 
 
 
 
 
 
2.3) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน 
การวางแผน ด าเนินงาน การติดตาม

2.1.1) อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล 

2.1.1) หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการผ่านการอบรมหรือ
การเข้าร่วมอบรม 
 

2.1.2) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนเข้าร่วมการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
 
 
 

2.1.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชา ประจ าปี 
2.1.2.2) รายงานสรุปผลการเข้า
ฝึกอบรม หรือหลักฐานการเข้า
ร่วมอบรม 

2.1.3) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนเข้าอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานทั้งในหรือต่างประเทศ
เพ่ิมเติมทางด้านบริหารธุรกิจ 
 
 

2.1.3.1) แผนการจัดสรรงบ 
ประมาณสาขาวิชา ประจ าปี 
2.1.3.2) รายงานสรุปผลการเข้า
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
ทั้ ง ในหรือต่ างประเทศจาก
อาจารย์ 

2.1.4) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

2.1.4.1) แผนการจัดสรรงบ 
ประมาณของสาขาวิชา ประจ าปี 
ที่สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพการ 
ศึกษาต่อหรือการท างานผลงาน
ทางวิชาการ 

2.2) จัดท าเกณฑ์ก าหนด
คุณสมบัติส าหรับการรับ
อาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาให้
ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารธุรกิจ รวมถึงก าหนด
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
ส าหรับการเป็นอาจารย์ 

2.2.1) ประกาศการรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ที่ระบุคุณสมบัติ
ของผู้สมัครที่ชัดเจน 
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
และทบทวนหลักสูตร 
 

2.3.1) จัดให้มีการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
เพ่ือการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร 
 

2.3.1) รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าภาควิชา สาขาวชิาเกี่ยว 
กับการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร 
2.3.2) รายงานผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 
2.3.3) รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

3. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ 
เป็นที่ต้องการของแหล่งจ้างงาน 
 

3.1) จัดให้มีการอบรมเตรียม
ทักษะ ความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ
ที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษา 
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมสู่ 
Knowledge Based Society  
 
 
 
 

3.1.1) แผนโครงการและรายงาน
สรุปผลการเตรียมความพร้อม
โดยโปรแกรมวิชา 
3.1.2) มีเอกสาร มคอ. 2,3,4,5 
และ 6 ที่สมบูรณ ์
3.1.3) มีแผนการสอนในรูปของ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือสร้างการ
ท างานเป็นทีม 

3.2) จัดให้มีการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพโดย
เน้นการพูดและฟัง 

3.2.1) ผลการประเมินผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
ภาษาต่างประเทศ 

3.3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการ
ศึกษาดูงานแก่คณาจารย์เพ่ือ
ปรับระบบการเรียนการสอนที่
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน
ระห ว่ า งผู้ เรี ย น แ ล ะผู้ ส อ น 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้
เห็น ให้คิด ให้ค้นหา หลักการ
(ทฤษฎี) และให้ปฏิบัต ิ

3.3.1) รายงานการด าเนินงานที่
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาหรือร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

3.4) มีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายไม่น้อย   
กว่า 1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 

3.4.1) จ านวนครั้ งที่ มีการเชิญ
วิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐ มาบรรยายอย่างน้อย                 
1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา 
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
3.5) คณาจารย์มีการประเมินผล
การสอนที่เอ้ือต่อระบบ PDCA 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
สอนโดยตนเอง 

3.5.1) ค่าเฉลี่ยผลประเมินการ
สอนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
 

3.6) จัดให้มีระบบทดสอบความ 
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 

3.6.1) ร้อยละของนั กศึกษาที่ 
สอบภาษาอังกฤษผ่ านตาม
ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ ม ห าวิท ย าลั ย
ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.6.2) ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่าน
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
    ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 อาจจะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

        -ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

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

   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
         (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
         (2) ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล 
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         (3) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาระดับ               

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 ปัญหาด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานของนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานทางการค านวณหรือคณิตศาสตร์

จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ดี 
  2.3.2 ปัญหาด้านความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และค าศัพท์เฉพาะทางบริหารธุรกิจ  หาก
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ าก็ยากต่อการท าเข้าใจเนื้อหาในศาสตร์การจัดการ 
 2.3.3 ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากแต่ละสถาบัน  
 2.3.4 ปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็นส าหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเรียนทางคณิตศาสตร์ต่ า 
 2.4.2 จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพทางการจัดการหรือภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
 2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดการปรับตัวของ
นักศึกษาใหม ่
 2.4.4 จดัให้มีการสอนเสริมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แกน่ักศึกษาในพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   
 2.4.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ด าเนินการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่เฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้แนวทางในการเรียน และการใช้ชีวิตในระหว่างที่ศึกษา 
 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ชั้นปีที่ ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 

     แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ชั้นปีที่ ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
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ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ก. งบด าเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 28,080 56,160 84,240 112,320 112,320 
2. ค่าใช้จ่ายระดับคณะ 15,000 30,000 45,000 60,000 60,000 
3. ค่าใช้จ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
228,000 456,000 684,000 912,000 912,000 

รวม (ก) 271,080 542,160 813,240 1,084,000 1,084,000 
ข. งบลงทุน 

1. ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวม (ก+ข) 271,080 542,160 813,240 1,084,000 1,084,000 

จ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 9,036 9,036 9,036 9,036 9,036 

 หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน  
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
      แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     127   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  จ านวน    30  หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  

  2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
 และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา1-4 ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   จ านวน      91  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ไม่น้อยกว่า   48  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   ไม่น้อยกว่า     7  หน่วยกิต 
   ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

   4.1  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า   2  หน่วยกิต 
         4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 

   4.2  สหกิจศึกษา 
 4.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า   1  หน่วยกิต 
 4.2.2 สหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  จ านวน  6  หน่วยกติ 
 
 3.1.3. รายวิชา    
 (1)  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
                                                                               
                                                                                
                                                                               
                                                                              
                                                                              
   หมวดวิชาและหมู่วิชา 

2 3 4 5 6 7 1 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา   
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    เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา โปรแกรมวิชาการจัดการคือ 356 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้  
         1) ทฤษฎี/หลักการพ้ืนฐาน    แทนด้วยตัวเลข 1  
         2) การประยุกต์     แทนด้วยตัวเลข 2  
         3) การบริหารจัดการ    แทนด้วยตัวเลข 5  
         4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์   แทนด้วยตัวเลข 6  
         5) การบริหารอุตสาหกรรม   แทนด้วยตัวเลข 8  
         6) โครงงาน ปัญหาพิเศษ    แทนด้วยตัวเลข 9  
         ภาคนิพนธ์ หัวข้อพิเศษ การสัมมนา การวิจัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของรายวิชา 

  (2) รายวิชา 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 

บังคับเรียน   
 9 
 6 

 หน่วยกิต 
 หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

   
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า                                    3  หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 
 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 
 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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Fundamental Burmese 
  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 

Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

 2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 

  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

  1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 
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                       รหัสวิชา             ชื่อวิชา          น(ท–ป–อ) 
  2011001 

 
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 
 

3501003 

การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Art of 
Socializing 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

     
 2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for 
Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics 
and Government 

3(3-0-6) 

  2561001 
 
รหัสวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 
ชื่อวิชา                 

3(3-0-6) 
 

น(ท–ป–อ) 
  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 

Business Initiation 
3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
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Finance in Daily Life 
  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 

 2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 

 
6 

  
หน่วยกิต 
 

  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  น(ท–ป–อ) 
  1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

  1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 
 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

  4121005 
 
 
รหัสวิชา 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 
 
ชื่อวิชา  

3(2-2-5) 
 
 

น(ท–ป–อ) 
  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   

Package Software for Application 
3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   น(ท-ป-อ) 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
Business English 1 

3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  
Business English 2 

3(3-0-6) 
 

3531101 การเงินธุรกิจ  
Business Finance 

3(3-0-6) 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Taxation and Business Laws 

3(3-0-6) 
 

3541101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์  
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

  
 
 
 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า             48 หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3561501 การจัดการส านักงานและเอกสาร 
Office and Documentary Management 

3(2-2-5) 

3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ 
Organizational Behavior Management 

3(3-0-6) 

3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Business Management with Information Technology 

3(2-2-5) 

3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Innovation and Change Management  
3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

Planning and Project Management 
3563101 จิตวิทยาธุรกิจ 

Business Psychology 
3(3-0-6) 

3563515 สถิติเพ่ือการจัดการ 
Statistics for Management 

3(2-2-5) 
 

3521103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
 Principle of Accounting  

3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
Business Ethics and Social Responsibilities 

3(3-0-6) 

3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

  3(3-0-6) 
   

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
Principle of Business Research 

3(2-2-5) 

3564905 การวิจัยด้านการจัดการ 
Management Research 

3(2-2-5) 

3564516 การจัดการการด าเนินงาน 
Operation Management 

3(2-2-5) 

3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business 

3(3-0-6) 

3564902 สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) 

 (Seminar in  Management) 
 

 

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
 

3563202 
 

แผนธุรกิจ 
Business Plan 

3(3-0-6) 
 

3563508 ระบบสารสนเทศส าหรับงานธุรการ                              
Office Information Technology 

3(2-2-5) 

3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ 
Integrative Organization Development  

3(3-0-6) 

3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                
Business Negotiation              

3(3-0-6) 

3563518 การพยากรณ์ธุรกิจ 
Business Forecasting 

3(3-0-6) 
 

3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม  3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
 

3563202 
 

แผนธุรกิจ 
Business Plan 

3(3-0-6) 
 

Personality and Social Roles 
3563608 บุคลากรสัมพันธ์ 

Staff Relation 
3(3-0-6)   

3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
Staff Efficiency Development 

3(3-0-6)   

3563612   การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล  
Compensation and Evaluation Management 

3(3-0-6) 
 
 

3563801 การจัดการคุณภาพ  
Quality Management 

3(3-0-6) 

3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Management Accounting 

3(2-2-5) 

3564501 การจัดการธุรกิจชุมชน    
Community Business Management                                      

3(3-0-6) 

3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา 
Seminar and Training Techniques 

3(2-2-5) 

3563614 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ 
Organization Leadership and Teamwork 
Development 
 

3(3-0-6) 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาจ านวน 7 หนวยกิต   
 

        รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา   
Preparation to Cooperative Education   

1(45) 

3503802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education   

6(540) 

3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ  
Preparation for on-the-job Training in  
Management 

2(90) 

3564907 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
Job Training in Management 

5(450) 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

3.1.4 แผนการศึกษา    
ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
3521103 หลักการบัญชี  3(2-2-5) 
3541101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3561501 การจัดการส านักงานและเอกสาร   3(2-2-5) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

           ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(3-0-6) 
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3563515 สถิติเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(2-2-5) 

 35633101 จิตวิทยาธุรกิจ  3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3563801 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6) 
3564514 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผนให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน 

1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3564516 การจัดการการด าเนินงาน 3(2-2-5) 
3564902 สัมมนาทางการจัดการ   3(2-2-5) 
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ 3(2-2-5) 
3564906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2(90) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3564907 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
 
 

2) แผนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3564516 การจัดการการด าเนินงาน 3(2-2-5) 
3564902 สัมมนาทางการจัดการ   3(2-2-5) 
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ 3(2-2-5) 
3504906 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา  1(45) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 

 รวม 14 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3503802 สหกิจศึกษา 6(540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ - สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวพิมกาญดา  จันดาหัวดง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

2 นางพัตราภรณ์  อารีเอื้อ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2538 

3 นางปาณิสรา  จรัสวิญญู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2544 
2536 

4 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและ
การพัฒนา) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2555 
 

2541 
2534 

5 นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อาจารย์ กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม) 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2553 
2550 
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(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติก าจร อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2558 
2550 
2548 

2 นายสันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

3 นายธนัชพร  หาได้ อาจารย์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

4 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2547 
2541 

5 นางสาวกนิษฐา  ศรีภิรมย์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 
2540 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1 นางสาวพิมกาญดา  จันดาหัวดง อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.บ. (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

2 นางพัตราภรณ์  อารีเอื้อ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2538 

3 นางปาณิสรา  จรัสวิญญู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2544 
2536 

4 นางสาวพลอยณัชชา  
เดชะเศรษฐ์ศิริ 

อาจารย์ กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม) 
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2553 
2550 

5 นางสาวปาจรีย์  ผลประเสริฐ รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์) 
พบ.ม.(ประชากรศาสตร์) 
ศศ.บ.(การจัดการ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 

2546 
 

2537 
2532 

6 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2555 
 

2541 
2534 

7 นางสาวประภัสสร  กลีบประทุม อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บช.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2011 
2013 

8 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติก าจร อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ) 
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2558 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2548 

9 นายสันติ คู่กระสังข์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

10 นายธนัชพร  หาได้ อาจารย์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (การจัดการ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 
2550 

11 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2547 
 

2544 
12 นางสาวกนิษฐา  ศรีภิรมย์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2544 
2540 

13 นายมนตรี ใจแน่น 
 

อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 

2551 
14 นายเมธี มธุรส อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
2545 

15 นางสาวชลธิชา แสงงาม 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552 
2543 

16 นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2553 

17 นายจักรพันธ์ หวาจ้อย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (ไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
18 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 

 
อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2552 
2548 

19 นายชัยรัตน์  ขันแก้ว อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ)   
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
เชียงใหม่ 

2549 
2545 

20 นายวันชัย เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 

21 นางสาวศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
 

2551 

22 นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2543 

23 นางสาวทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2555 
2552 

24 นายจิระ  ประสพธรรม อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 
ศศ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
สถาบันราชภัฏเทพสตรี 

2553 
2543 

 
25 นายชูเกียรติ  เนื้อไม้ 

 
อาจารย์ บธ.ม.(การตลาด) 

คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

2551 
2547 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
อุตสาหกรรม) เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

26 นางสาวอิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2546 
2536 

27 นางถมรัตน์  เงินทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยเกริก 

2543 
2529 

28 นางเพชรา  บุดสีทา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา) 
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2546 
2526 

29 นางสาวรรณพรรณ รักษ์ชน 
 

อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2544 
2540 

30 นางราตรี  สิทธิพงษ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2543 
2527 

31 นายอนุ ธัชยะพงษ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2544 
2526 

32 นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน 
  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม.(บัญชีการเงิน) 
บช.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยหอการค้าไทย 

2535 
2524 

33 นางอมรา  ครองแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 
2523 

 
34 นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม อาจารย์ บช.ม. (การบัญชี) 

บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
35 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี) 

บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2549 

36 นางสาวศิริพร โสมค าภา อาจารย์ บธ.ม.(การเงิน)  
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2552 
2547 

37 นางสาวอนุธิดา  จันที  
 

อาจารย์ บธ.ม.(การเงิน) 
บธ .บ.  (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2540 

38 นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2543 

39 นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้ อาจารย์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2552 

40 นางสาวิตรี พรหมรักษา อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2557 
2554 

41 นายเอกวินิต  พรหมรักษา อาจารย์ บธ.ม. (การบัญชี)  
บช.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2553 
2550 

3.2.1 อาจารย์พิเศษ     -ไม่มี- 



 

35 
 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
   จากผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึกษา 
ที่จัดอยู่ในวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่
สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทนได้ 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
 1) มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหนึ่งใน

องค์กร การได้รับประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาท่ีเรียนเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 

 2) มีทักษะการท างานด้านการสื่อสารข้อมูล การจัดการ การวางแผนการด าเนินงานและการหา
ปัญหาและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน รวมทั้งกล้าคิด กล้าพูด กล้าท ามากข้ึน 

 3) มีการพัฒนาด้านทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบและมีความมั่นใจในตนเอง 
ตลอดจนมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสม   

    4.2  ช่วงเวลา  
  4.2.1 วิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 

4.2.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ ลงทะเบยีนภาคเรียนที ่2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
            4.3.1 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา 
และมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือจ านวน 16 สัปดาห์  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

1.1 สอดแทรกกิจกรรมที่ฝึกทักษะ พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทัศคติทางวิชาชีพในรายวิชา
ที่เรียน รวมทั้งจัดให้มีโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาทุกชั้นปี  

2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง 

2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ การจัดการ มาเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือเป็นวิทยากรร่วมบรรยายตามลักษณะ
ของแต่ละรายวิชา 
2.2 การมอบหมายงานในแต่ละวิชาที่ต้องน า
ความรู้จากทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการ
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการ  
2 .3 การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พ  หรื อการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเน้นให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติภาคสนาม 

3. จิตบริการ 3.1 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตบริการ 

4. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า  และ
การท างานเป็นทีม  

4.1 การจัดท าโครงงาน งานวิจัย การอภิปรายหรือ
การสัมมนาในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ 
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนก าหนด 
- ส่งเสริมให้มีการน าหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการ
กลุ่ม บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้าง
ความรับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ 
ของสมาชิกกลุ่ม 
 

5. มีความรู้ทั นสมัย และพัฒนาความรู้อย่ าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถใช้ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือการศึกษาต่อในระดับสูง 

5.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง 
โดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน สัมมนา
ในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ โครงงานธุรกิจ
จ าลอง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน การค้นคว้างานวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาฝึกฝน
วิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการ 

5.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและซักถามข้อ
สงสัยจากสถานประกอบการ 
      - ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
สร้างสรรค์สื่อประกอบการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
     - ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน                
ที่เหมาะสม 

6. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้า ก าหนดประเด็นปัญหา เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม 

6.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อท ารายงาน 
โครงงานหรืองานวิจัย 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
 
 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็น แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเองเข้า ใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทย
และสังคมโลก 
   1 .4  รู้ จั กค วามจริ งขอ งชี วิ ต  
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  
การตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่



 

38 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

สื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 
 

สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 
 

มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการด าเนินงานและ
การแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการราย 
งานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์
และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรม
กลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

การด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล  ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 ความรับผิดชอบหลัก    

ตารางท่ี 1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               
 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

 
 



 

44 
 

2.2. หมวดวิชาเฉพาะ   
  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์การและสังคม 
 1.3 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้อขั ดแย้ ง ในองค์ การได้  และล าดั บ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี
ให้กับนักศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
ระเบียบวินัยด้านการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
1.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา โดยแสดง
ให้ เห็นผลดีของการปฏิบัติตน
อย่างมีคุณธรรม 
1.3 ก าหนดให้มีความรับผิดชอบ
ในการท างานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้จัก
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา 
ของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบ หมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
1.2 ประเมินจากการมีวินัย
และความพร้อมเพรียงของ
นั กศึ กษ าในการ เข้ าร่ วม
กิจกรรม 
1.3 ปริมาณการกระท าทุจริต
ในการสอบ 
1.4 ประเมินจากความรับ 
ผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ พัฒนาการใหม่ๆ และทฤษฎีที่
ส าคัญในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 
 
 

2.ความรู้ 
2.1 ใช้การสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็น 
ไปตามลักษณะของรายวิชาตลอด 
จนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

2.ความรู้ 
2.1 ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาคเรียน และปลายภาค
เรียน 
 

2.2 สามารถบูรณาการ และประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน าไปใช้และ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 

2.2 ส่งเสริมให้รูปแบบการบูรณา
การการเรียนการสอน การเรียนรู้
จากแหล่งชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
สถานประกอบการจริง โดย
การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา 
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร 
 

 2.2 ประเมินผล การศึกษาดู
งาน และการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา พัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
เฉพาะที่เป็นศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา 

2.3 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  
ค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่ศึกษา เพ่ือให้รู้ลึก รู้
กว้างในศาสตร์นั้นๆ  

2.3 ประเมินการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ
ของนักศึกษา 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
 
 
3.2 ทักษะในการรวบรวม ศึกษา คิดเชิง
วิเคราะห์และวิพากษ์ สรุปประเด็นปัญหา 
 
3.3 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 การใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
 
 
3.2 การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ
ปัญหาทางธุรกิจ 
 
3.3 มอบหมายให้นักศึกษาจัดท า
โค รงก ารฝึ กป ฏิ บั ติ ก ารห รื อ
กิจกรรมทางธุรกิจ 
 

3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ประเมินความสามารถ
ใน การแก้ ไขปั ญ ห าต าม
กรณีศึกษา 
3.2 ประเมินความรู้จากการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม ห รื อ ก า ร
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3.3 ประเมิ นจากการสรุ ป
รายงาน การน าเสนองานใน
ชั้ น เรี ยน และการใช้ แบบ 
ทดสอบ 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 
4.1 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 
 
 
4.2 สามารถสื่อสารและสนทนา โดยใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม
คนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือผู้ปฏิบัติงานได้ 

4.3  มีความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้คิดริเริ่มในการพัฒนา
และเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
4.1 มอบหมายงาน/โครงงาน/
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนา
องค์การ/ชุมชน ท้องถิ่น/สังคม
พร้อมน าเสนอและ/หรือเผยแพร่
ต่อหน่วยงาน/สังคม/สาธารณชน 
4.2 ให้จัดท าโครงการต่างๆ ทาง
ธุรกิจ 
 
 
 
 

4.3 ให้นั กศึกษาท าโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย
สัม พันธ์และความรับผิดชอบ
ร่วมกับบุคคล/หน่ วยงาน  ทั้ ง
ภายในและภายนอก 

4.ทั ก ษ ะค ว าม สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 สั งเกตจากพฤติกรรม
แล ะก ารแ ส ด งออก ข อ ง
นักศึกษา  
 
 
4.2 ประเมินผลการจัดท า
โครงการต่างๆ ทางธุรกิจ 
ตลอดจนประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

4.3 ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร จั ด
โค รงก าร/กิ จกรรม ที่ ท า
ร่ วมกับบุ คคล/หน่ วยงาน
ภายในและภายนอกและความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่ อการน าเสนอได้อย่ าง
เหมาะสม 
 
5.2 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสาร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
 
 
5.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประ สิทธิ
ภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  การวิเคราะห์และการสื่อสาร
ในระหว่างการสอน ซึ่งนักศึกษา
สามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน  
5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
ที่หลากหลาย เพ่ือเสนอแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่ เหมาะสม โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.3 มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าและน าเสนอโดยใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอรายงานและการ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม 
5.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม 
สามารถในการวิ เคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
รวมทั้งสามารถน าเสนอด้วย
เทคโน โลยีสารสน เทศได้
อย่างถูกต้อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

หมวดวิชาแกน 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                 

3531101 การเงินธุรกิจ                 

3541101 หลักการตลาด                 

3561101 องค์การและการจัดการ                 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์                 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                 

หมวดวิชาบังคบั 

3561501 การจัดการส านักงานและเอกสาร                 

3521103 หลักการบญัช ี                 

3562503 การจัดการพฤตกิรรมองค์การ                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

หมวดวิชาบังคบั 

3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

3562601 การจัดการทรพัยากรมนุษย์                 

3563206 การวางแผนและการจดัการโครงการ                 

3563101 จิตวิทยาธุรกิจ         
        

3563515 สถิติเพื่อการจัดการ                 

3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                 

3563204 นวัตกรรมและการจดัการการเปลี่ยนแปลง                 

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ    
             

3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ                 

3564516 การจัดการการด าเนินงาน                 

3564902 สัมมนาทางการจัดการ            
     

3564905 การวิจัยดา้นการจดัการ    
             

3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                 

หมวดวิชาเอกเลือก 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

3563202 แผนธุรกิจ                 

3563508 ระบบสารสนเทศส าหรบังานธุรการ                 

3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ                 

3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                 

3563518 การพยากรณ์ธุรกิจ                 

3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม                 

3563608 บุคลากรสัมพันธ์         
        

3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร                 

3563612 การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล                 

3563801 การจัดการคณุภาพ                 

3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการ                 

3564501 การจัดการธุรกิจชุมชน                                                         

3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสมัมนา                 

3563614 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ                 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา                 

3503802 สหกิจศึกษา                 

3564906 เตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพด้านการจัดการ                 

3564907 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ                 
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     หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะวิทยาการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้
มีหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) 
ต่อประธานโปรแกรมวิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการ

เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
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4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร คณะ
และ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานองค์การ 
          1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

    1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
          1.4  อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

    1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
    1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน

ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
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 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ   
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการ  
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานและ
สัมมนา เป็นต้น  
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศเม่ือมีโอกาส 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 

 

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้า
มีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  2.1.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้เพ่ือจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่างๆของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มาก
ที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
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ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ใช้อาคาร 11 คณะวิทยาการจัดการ             
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 ห้องเรียน 12 ห้อง 

2 ห้องประชุมเล็กsk 1 ห้อง 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

4 ห้องปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ 1 ห้อง 

5 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง 

6 ห้องธุรกิจชุมชน 1 ห้อง 

7 ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม 1 ห้อง 

 
(2) อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 100 เครื่อง 

2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   2 เครื่อง 

3 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 1 เครื่อง 

4 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 2 เครื่อง 

5 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) 1 เครื่อง 

6 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 12 เครื่อง 

7 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน (Amplifier) 12 เครื่อง 

8 เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิทัล (Digital Copy) 2 เครื่อง 

9 เครี่องแม่ข่าย (Server System)  1 ระบบ 

10 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1 TB) 1 ระบบ 

11 Wireless LAN 13 ชุด 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

12 เก้าอ้ี      340 ตัว 

หมายเหตุ: มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกสถานที่ตั้ง  ใช้ อาคาร 4 และ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 ห้องเรียน 24 ห้อง 

2 ห้องประชุมขนาดเล็ก 3 ห้อง 

3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 

4 ห้องปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ 1 ห้อง 

5 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 3 ห้อง 

6 ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา 1 ห้อง 

7 ห้องการเรียนการสอนทางไกล 1 ห้อง 

 
(2) อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) 273 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 

2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์   5 เครื่อง 

3 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต 1 เครื่อง 

4 เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 2 เครื่อง 

5 เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) 20 เครื่อง 

6 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 24 เครื่อง 

7 เครื่องขยายเสียงประจ าห้องเรียน (Amplifier) 24 เครื่อง 

8 เครื่องพิมพ์ส าเนาดิจิทัล (Digital Copy) 2 เครื่อง 

9 เครี่องแม่ข่าย (Server System)  1 ระบบ 

10 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage e-Learning 1 TB) 1 ระบบ 

11 Wireless LAN 30 ชุด 

12 เก้าอ้ี      1,500 ตัว 

หมายเหตุ: มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

2.2.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ณ ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
หนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มากกว่า  190,285 เล่ม  มีวารสารวิชาการ กว่า 2,902 รายการ และมีฐานมูลออนไลน์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง
อีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล  

          นอกจากนี้ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาฯ ได้จัดเตรียมหนังสือด้านบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด จ านวนกว่า 300 เล่ม  เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

การจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 184  ตร.ม.  ทรัพยากร 

18,450 เล่ม คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น  9  เครื่อง  สามารถให้บริการได้ วันละ  300  คน  ณ อาคารสิรินธร   
ชั้น 1 ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสืบค้นฐานข้อมูลและมีฐานมูลออนไลน์ที่อยู่
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ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูลเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และมีระบบยืนคืน
หนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแม่สอด        

ห้องสืบค้น INTERNET  มีคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลจ านวน  48 เครื่อง มีความเร็วใน
การให้บริการ   20 MKbps    ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 และจุดสัญญาณ Wifi ส าหรับสืบค้นข้อมูลผ่าน 
Internet จ านวน 2 จุด  
  นอกจากนี้ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาฯ ได้จัดเตรียมหนังสือด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การบัญชี การตลาด จ านวนกว่า 200 เล่ม  เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

2.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่เอ้ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติ 
งานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อ 
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพ่ือให้เห็น ให้คิด และได้ท า 

2.3.3 มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน 

2.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจ านวนคู่มือ 

2.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน 
รายวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2 

2.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน 
รายวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1 

2.3.7 มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง 
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

2.3.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนส าหรับการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ส่วนบุคคล 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการ
และจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร อ้างอิงตาม    

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ข้อ 
14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 
 2.5 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา 
 
ล าดับที่ ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง 

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
222 หมู่ 7 ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 

 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีองค์ประกอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้
หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนดและ
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข กา ร
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.3  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษา 
5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 
5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
5.1.6 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7 หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
  เมื่อนักศึกษามีปัญหาด้านผลการเรียน หรือด้านวิชาการอ่ืน นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ โดยมี
กระบวนการดังนี้ 

5.2.1 นักศึกษายื่นอุทธรณ์ ต่อคณบดี 
5.2.2 คณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
5.2.3 คณบดีแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอผลการสอบข้อเท็จจริงต่อคณบดี 
5.2.4 คณบดีพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงและเสนอต่ออธิการบดี 

 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 
6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน     

1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ารวจข้อมูลที่แสดงความสอดคล้องกับแผน   
พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ก่อนที่จะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

3.มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

    

 
 

 
 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

       ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง      
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วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - 
  

12. ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  
 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5)  
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 8 9 9 10 11 
   หมายเหต ุตัวบ่งชี้ที่ 10 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 
  
 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน      
               1.1.1 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

     1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอ่ืน หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

    1.1.3 ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

    1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ
ผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงต่อเวลา การชี้แจง

เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนของทุก
รายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา 

     1.2.2 ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก 
การท ากิจกรรม และผลการสอบ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
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    การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศ ดังนี้ 
     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 

12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการการส าเร็จการศึกษา 
     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
     ส าหรับการสร้างกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่า หลักสูตรสร้างให้เกิดผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานได้จริงนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีการระบุรายละเอียดเป็น
ลายลักษณ์อักษรในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน 
การสอบสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม 
แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น  การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอ่ืน การ
สอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ  เป็นต้น 
      นอกจากนี้การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถพิจารณาได้จาก ดังนี้  
  2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะด าเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 โดย
จัดให้มีการประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียน
การสอน และเนื้อหารายวิชา 
  2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   
ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  2.3 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตท่ีส าเร็จจากหลักสูตร  
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 3.1 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 
 3.2 มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการรายวิชา การด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัยสถาบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมเพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เกี่ยวกับปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา ควรได้ด าเนินการ
แก้ไขในภาคเรียนต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและด าเนินการตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับในเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาระดับท้องถิ่น สังคม และประเทศ 
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ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา   
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

          1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                  น(ท–ป–อ) 

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย            3 (3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ         3 (3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน            3 (3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           3 (3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร           3 (3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                               น(ท–ป–อ) 

1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3 (3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
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  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3 (3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน          3 (3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร         3 (3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น (ท–ป–อ) 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3 (3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3 (3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3 (3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3 (3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001 พุทธศาสน์         3 (3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3 (3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น (ท–ป–อ) 
 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3 (3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
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2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3 (3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ 
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 

2061001 สังคีตนิยม         3 (3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 

3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3 (3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3 (3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน 
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น (ท–ป–อ) 

2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3 (3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง     3 (3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
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  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี 
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือ 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา      3 (3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3 (3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น (ท–ป–อ) 

2521002 อาเซียนศึกษา         3 (3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 

2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3 (3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่ งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3 (3-0-6) 
  Local Resource Management 
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  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  ธรรมาภิบาล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3 (3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3 (3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น (ท–ป–อ) 

3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3 (3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 

3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 

3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3 (3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  

3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3 (3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
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การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่
เกิน 6 หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3 (2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจ กรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3 (2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3 (3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
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  ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3 (3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น (ท–ป–อ) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3 (3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     

4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3 (2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์การ การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3 (2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 



 

75 
 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3 (3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น (ท–ป–อ) 

5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3 (3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3 (3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน   24 หน่วยกิต  

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ)     

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                          3 (3-0-6) 
Business English 1 

                    ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การสื่อสาร
ทางโทรทัศน์ระหว่างองค์การ ส านักงาน ภายในและภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
โครงสร้างองค์กร และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ  

1552403    ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                               3 (3-0-6)    
Business English 2 
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1  
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูล

ทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ) 

3531101  การเงินธุรกิจ             3 (3-0-6)  
Business  Finance 
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี 
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการค านวณ 

การวิเคราะห์ผลการค านวณ การวางแผนทางการเงิน การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพ่ือการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะ
ยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ 

3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ          3 (3-0-6) 
Taxation and Business Laws 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย 
ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน 
เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและแรงงานสัมพันธ์ 

3541101  หลักการตลาด        3 (3-0-6)  
Principles of Marketing 
บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการของ

แนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด  กลยุทธ์ส าหรับส่วนประสมการตลาด การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 

3561101 องค์การและการจัดการ                             3 (3-0-6) 
Organization and Management 

  ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่
ส าคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การ
ควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                   น (ท–ป–อ) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                     3 (3-0-6) 
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Strategic Management 
  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 

3591101  หลักเศรษฐศาสตร์       3 (3-0-6)  
Principles of Economics     
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรม

ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  48 หน่วยกิต  
 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท–ป–อ) 

3561501  การจัดการส านักงานและเอกสาร                                             3 (2-2-5)                                           
              Office and Documentary Management 

หน้าที่และความส าคัญของงานส านักงาน การวางแผนการใช้พ้ืนที่ส านักงาน การจัดท า
แผนผังส านักงาน การปรับปรุงงานในส านักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การ
ติดต่อสื่อสารในส านักงาน การควบคุมพนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 

3562503  การจัดการพฤติกรรมองค์การ                                               3 (3-0-6) 
              Organizational Behavior Management 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการท างานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในองค์การ การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ 
ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ 

 
 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น (ท–ป–อ)  

3562507  การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 3 (2-2-5) 
      Business Management with Information Technology 

ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
พัฒนาการและแนวโน้มของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร การ
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ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์และการด าเนินการขององค์การ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

3562601  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                                            3 (3-0-6) 
              Human Resource Management 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การธ ารงรักษา   

3521103  หลักการบัญชี                              3 (2-2-5)  
  Principle of Accounting  

ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ท าบัญชี 
หลักบัญชีคู่ เอกสารบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป 
สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดงบการเงินส าหรับ
กิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

3562102  จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                       3 (3-0-6) 
      Business Ethics and Social Responsibility     

แนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ  
 
3563101 จิตวิทยาธุรกิจ 

Business Psychology 
         3 (3-0-6) 

 ลักษณะของจิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาในการท างาน จิตวิทยาในการบริหารบุคคล มนุษย์
สัมพันธ์ในการท างาน การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
กลวิธีในการเข้าใจผู้ อ่ืน การให้ค าปรึกษาและการสอนแนะ การปรับตัวทางสังคมและจิตวิทยาการ
บริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ) 

3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                            3 (3-0-6) 
               Innovation and Change Management 

เเนวคิดและประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมในองค์การ และการน านวัตกรรมมาใช้ในองค์การแนวคิดและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  

3563206  การวางแผนและการจัดการโครงการ                                   3 (3-0-6) 
              Planning and Project Management 
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ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน  
การจัดท าโครงการ การด าเนินงานและจัดการโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
โครงการ และการประเมินผลโครงการ  

3563515   สถิติเพ่ือการจัดการ                                                      3 (2-2-5) 
               Statistics for Management 

ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ โดย
น ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพ่ือการตัดสินใจในการด าเนินงานธุรกิจ  

3563811   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                     3 (3-0-6) 
               Logistics and Supply Chain Management 

ความส าคัญและความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กระบวนการ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลังสินค้าและบริหารช่องทางในการกระจายสินค้า การขนส่ง การให้บริการลูกค้า และการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ                                                3 (2-2-5) 
   Principle of Business Research   
   วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563515 สถิติเพ่ือการจัดการ                                           

ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของ
การวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง
เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดท า
และน าเสนอโครงร่างงานวิจัย  

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ)
3563514  ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                   3 (3-0-6)   
              International Business    

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน  
ทางตรงต่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ องค์การการค้าโลกและ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์ในการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การบริหารการด าเนินงานและการจัดการโซ่อุปทาน การบริหารการตลาดระหว่าง
ประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทข้ามชาติ 

 
3564516  การจัดการการด าเนินงาน                                             3 (2-2-5) 
              Operation Management   
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การผลิตและการจัดการด าเนินงาน การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ การวางแผนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผนท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การ
วางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง 

3564902   สัมมนาการจัดการ       3 (2-2-5) 
  Seminar in Management 
  การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการองค์การในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งแสดงความคิด ตลอดจนมีกระบวนการตัดสินใจในด้านการ
จัดการแล้วน าข้อมูลมาสรุปอภิปรายและรายงานผล 

3564905  การวิจัยด้านการจัดการ        3 (2-2-5) 
   Management Research 
   วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 

การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางการจัดการ การปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การน าเสนอรายงานการวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย 
 
 
 
 
 
 
2.3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต  

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ) 

3563202  แผนธุรกิจ                                                     3 (3-0-6) 
              Business Plan 

ความส าคัญของแผนธุรกิจ องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
 
3563508  ระบบสารสนเทศส าหรับงานธุรการ                                 3 (2-2-5) 
   Office Information Technology   
   การท างานและระบบในส านักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้
ในการจัดการส านักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการท าเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การ
จัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ 

3563513  การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ                                  3 (3-0-6) 
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   Integrative Organization Development   
             แนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การผสมผสานความ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นการสร้างทีมงาน 
เพ่ือน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ  

3563517  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                                        3 (3-0-6) 
              Business Negotiation 
              แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ส าคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง 
กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

3563518  การพยากรณ์ธุรกิจ                                                         3 (3-0-6) 
              Business Forecasting 
              ลักษณะและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นถึงวิธีการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ 
ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 

3563604  บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม                                                3 (3-0-6) 
    Personality and Social Roles   
              การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้น าทางธุรกิจทุกระดับ 
เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม  การตัดสินใจทาง
ธุรกิจ  การจูงใจ  การเกลี้ยกล่อม  การเจรจาต่อรอง  การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ
ทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และ
รู้จักท าการวิเคราะห์ และท าการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานอย่างมีความสุข  

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ) 

3563608  บุคลากรสัมพันธ์                                                        3 (3-0-6) 
   Staff Relation   
             ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การเจรจาต่อรอง  
การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ  สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน  

3563610  การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร                              3 (3-0-6) 
    Staff Efficiency Development   
            ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการส ารวจ
บุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และ
แลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างานวัฒนธรรมในการท างาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิต
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และ การท างานการส ารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน การสร้าง
ความเชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  

3563612   การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล                    3 (3-0-6) 
      Compensation and Evaluation Management  
      ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบการจัดการค่าตอบแทน กระบวนการจัดการค่าตอบแทน 
การจัดท าโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ แนวความคิดและหลักการในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  วิธีการและเครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ประเมินการ
ปฏิบัติงาน การแจ้งหารือและการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 

3563801  การจัดการคุณภาพ                                                      3 (3-0-6) 
              Quality Management 

หลักการ แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ การจัดการ
คุณภาพในองค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking) ระบบลีน การวางแผนและการควบคุม
คุณภาพด้วยเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ (7QC Tools) การจัดการแบบซิกซ์ซิกม่า ระบบ
มาตรฐานสากล (ISO) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)  

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น (ท–ป–อ) 

3564301   การบัญชีเพื่อการจัดการ                                               3 (3-0-6) 
                    Management Accounting  
                    วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ 

การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และ
การตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆ 
การจัดท างบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด  

3564501         การจัดการธุรกิจชุมชน       3 (3-0-6) 
Community Business Management 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพ่ิม
แกสินคาชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันและสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจชุมชน การเปนผูประกอบ 
การธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ และสามารถท าใหธุรกิจชุมชนสรางเศรษฐกิจแกประเทศท าใหเกิดการ
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พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด การสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 
 
3563609   เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา                               3 (2-2-5) 
     Seminar and Training Techniques  

หลักการแนวคิดการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรมและการสัมมนา การจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติการจัดอบรมและการสัมมนา  และการประเมินผลการฝึกอบรม
และการสัมมนา 

3563614  การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ                     3 (2-2-5) 
                Organizational Leadership and Teamwork Development   

ความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้น า แนวคิดการพัฒนาองค์การ
และการท างานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การสื่อสารและการสั่งการที่มี
ประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งในทีม การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟ้ืนฟูทีมงาน  โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม  กรณีศึกษาต่างๆ  โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร 
โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ  
 
 
 
 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน  7 หนวยกิต 

รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                       น (ท–ป–อ) 

3503801  การเตรียมสหกิจศึกษา                  1 (45)  
Preparation to Cooperative Education   
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กับสหกิจ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งการเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพในสาขาวิชา การจัดท าโครงการ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการน าเสนอผลงานโครงการ  

3503802  สหกิจศึกษา          6 (540)  
Cooperative Education      
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 

  การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนดเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง ในหน่วยงานราชการหรือองค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
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เอกชนอย่างมีระบบ มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงาน
ต้องการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและมีการปัจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ        2 (90) 
Preparation for on-the-job Training in Management 

      การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการจัดการ โดยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ 
อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการจัดการ 

3564907  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ        5 (450)   
Job Training in Management      
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษา 
ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง 
ทั้งนี้สถานที่ฝึกข้ึนอยู่กับความเหมาะสม นอกจากนั้นยังก าหนดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพ่ืออภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของ
การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน แต่
ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

(หลักสตูร ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
กับ หลักสูตร บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

(หลักสตูร ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
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ตารางเปรียบเทียบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจน วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และเพ่ิมเติมรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนี้ 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1. กลุ่มวิชาแกน 
2.2. กลุ่มวิชาบังคับ 
2.3. กลุ่มวิชาเลือก 
2.4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า          30 
   ไม่น้อยกว่า        100 

          42 
         36 

ไม่น้อยกว่า        15 
          7 

 
ไม่น้อยกว่า          6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า          30 
ไม่น้อยกว่า          91 

        24 
48         

          ไม่น้อยกว่า        12 
          7 

 
ไม่น้อยกว่า          6 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม 136 หน่วยกิต 127 หน่วยกิต 
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ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  
                  Program in General Management 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  
                   Program in General Management 

คงเดิม 

ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ไทย)     : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการทั่วไป) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
ช่ือย่อ (ไทย)      : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B. B. A. (General Management) 

ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ไทย)     : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการทั่วไป) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration  
ช่ือย่อ (ไทย)      : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ)  : B. B. A. (General Management) 
 

คงเดิม 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านการจัดการ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม 
และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ปรับปรุง 
เพื่อให้ครอบคลุม
เหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมี
เจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพของตน 
          2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบตัิ 
          3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าควบคู่กับการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 
          4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม้ีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
มุ่งผลติบัณฑติที่มีคณุลักษณะ ดังนี้ 
          1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถด าเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 

2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการจัดการ สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

3. มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลใน
การคิดและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง                 

ปรับปรุง 
เพื่อให้ครอบคลุม
เหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
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กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาวะการณ์ปัจจุบัน 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่ นปรับตัวเข้ ากับ

สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์การ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าควบคู่กับการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร มีความสามารถใน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการองค์การ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหมวดวิชาแกน ในหลักปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                       3 (3-0-6) 
             Business English 1   
             ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่างองค์การ ศัพท์
และส านวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์การที่แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะ

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                       3 (3-0-6) 
             Business English 1   
               ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
การสื่อสารทางโทรทัศน์ระหว่างองค์การ ส านักงาน ภายในและภายนอกส านักงาน 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย 
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องค์การ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 

1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                               3(3-0-6)    
             Business English 2 
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
             การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น 
การน าเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 

1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                3(3-0-6)    
             Business English 2 
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  1551402  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
             ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การ
น าเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม 
บันทึกและรายงานการประชุม 

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย 

3563117 จรยิธรรมทางธุรกิจและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม               3(3-0-6)                
             Business Ethics and Social Responsibility  
             ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่
ธุรกิจ ต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 
 
 
 

 ปรับปรุงรายวิชา
ตามการจัดกลุม่
วิชาเฉพาะตาม
โครงสร้าง
หลักสตูร 

3521101 การบัญชี  1                                                         3(3-0-6) 
             Accounting 1  
             ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บทการบัญชี 
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก

 ตัดรายวิชา 
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยกประเภท การปรับปรุง
รายการบัญชี การปิดบัญชี การจัดท ากระดาษท าการ งบทดลอง งบก าไรขาดทุน งบ
ดุลของกิจการให้บริการ กิจการขายสินค้า 
3521102 การบัญชี 2                                                           3 (2-2-5)                              
             Accounting 2  
            วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1  
            การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การค านวณค่าเสื่อมราคาแบบ
ต่างๆ การค านวณราคาทุนของสินทรัพย์ในระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดและระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบส าคัญจ่าย
การบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหาก าไร 

 ตัดรายวิชา 
ออกตาม
โครงสร้าง
หลักสตูร 

 3521103 หลักการบัญชี                                                         3 (2-2-5) 
             Principle of Accounting   
             ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงาน
บัญชีและผู้ท าบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุด
รายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกใน
สมุดแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดงบการเงินส าหรับกิจการ
บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3531101 การเงินธุรกิจ                                                          3 (3-0-6) 
             Business  Finance 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี 
             หลักการ เป้าหมายและหน้าท่ีงานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้
ในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา  
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและ
ระยะยาว ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล 

3531101  การเงินธุรกิจ                                                         3 (3-0-6) 
             Business  Finance 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี 
             หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่
ใช้ในการค านวณ การวิเคราะห์ผลการค านวณ การวางแผนทางการเงิน การ
ค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบ
ลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวใน

ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย 
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ตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                             3 (3-0-6) 
             Taxation and Business Laws  
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน เป็น
ต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
และแรงงานสัมพันธ์ 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ                               3 (3-0-6) 
            Taxation and Business Laws 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน 
เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม 
สัญญาและแรงงานสัมพันธ์ 

คงเดิม 

3541101  หลักการตลาด                                                         3 (3-0-6) 
             Principles of Marketing 
             ศึกษาความหมาย แนวคิดและความส าคัญของการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาด
เป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

3541101 หลักการตลาด                                                         3(3-0-6) 
              Principles of Marketing 
              บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ 
พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด 
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วน
ประสมทางการตลาด  กลยุทธ์ส าหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 

ปรับปรุง 
ค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย 

3543101 การจัดการการตลาด                                                  3 (3-0-6) 
             Marketing Management 
             ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์
ตลาด การก าหนดตามเป้าหมายการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อน าไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ  

 ตัดรายวิชา 
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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3561101 องค์การและการจัดการ                                               3 (3-0-6) 
             Organization and Management 
             ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน 
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่การ
วางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่ งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุม
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 

3561101 องค์การและการจัดการ                                            3 (3-0-6)  
             Organization and Management 
             ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจท่ัวไป การวางแผน การจัดสายงาน 
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่
การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุม
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 
 

คงเดิม 

3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์                                                 3 (3-0-6) 
            Strategic Management     
            แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การก าหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ 
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแหง่การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 

3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์                                               3 (3-0-6) 
             Strategic Management      
             แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การก าหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ 
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
 

คงเดิม 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                       3 (3–0–6) 
             Micro-Economics  
             ความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค  
พฤติกรรมของผู้ผลิต   อุปสงค์อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การ
จัดสรร ค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและก าไร 
บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
 

 ตัดรายวิชา 
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
 
 
 
 

3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                       3 (3–0–6)  
              Macro-Economics 

 ตัดรายวิชาออก 
ตามโครงสรา้ง
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              ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ เช่น การ
บริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐ การส่งออก การน าเข้า การว่าจ้าง
การท างาน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝดื การคลังรัฐบาล นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน 
การค้าระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

หลักสตูร 

 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์                                                   3 (3-0-6) 
             Principles of Economics 
             แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น 
พฤติกรรมผู้บรโิภค ทฤษฎีการผลติ การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจ 

เพิ่มรายวิชาใหม ่
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                     3 (2–2-5) 
            Information Technology in Business   
            ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยเีครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบตา่ง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝึกปฏบิัติการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบปฏบิัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การน ามาประยุกต์ใช้กับ
งานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน Spreadsheet การพมิพ์รายงานและ
สร้างกราฟจากข้อมูล การน าเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 

 ตัดรายวิชา 
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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3562501 การจัดการส านักงานและเอกสาร                                    3(2-2-5) 
             Office and Documentary Management 
             ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความส าคัญของส านักงานในองค์การธุรกิจ และ
ส่วนราชการ การวางแผนการใช้พื้นที่ส านักงาน การจัดท าแผนผังส านักงาน งานสาร
บรรณ แบบฟอร์มและครุภัณฑ์ การติดต่อสื่อสาร การจัดรูปงานให้ ง่ายและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมพนักงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน 

3561501 การจัดการส านักงานและเอกสาร                                     3(2-2-5) 
             Office and Documentary Management 
             หน้าท่ีและความส าคัญของงานส านักงาน การวางแผนการใช้พื้นที่
ส านักงาน การจัดท าแผนผังส านักงาน การปรับปรุงงานในส านักงาน งานสารบรรณ 
งานพัสดุ การบรหิารงานเอกสาร การติดต่อสื่อสารในส านักงาน การควบคุม
พนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 

ปรับปรุง 
ค าอธิบาย
รายวิชาและรหสั
วิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ                                            3(3-0-6) 
             Mathematic for Management 
             ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับธุรกิจ เช่น จ านวนจริง การแก้
สมการและอสมการ เซต ฟังก์ช่ัน สมการและกราฟ  โปรแกรมเชิงเส้นตรง และ
คณิตศาสตร์การเงิน เป็นต้น 
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3562503 การจัดการพฤตกิรรมองค์การ                                         3(3-0-6) 
            Organizational Behavior Management 
            วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3561101 องค์การและการจัดการ 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ  โดย
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมใน
องค์การ การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม  กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ 

3562503 การจัดการพฤตกิรรมองค์การ                                         3(3-0-6) 
             Organizational Behavior Management 
              แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ  โดย
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมใน
องค์การ การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ ภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นทีม  กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ 
 

คงเดิม 

3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ                                 3(2-2-5) 3563515  สถิติเพื่อการจัดการ                                                  3(2-2-5) ปรับปรุงเง่ือนไข
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           Statistics for Decision and Management 
           วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ 
           ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง 
การวัดการกระจายข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร และ
สัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ โดยใช้
บริบทด้านการจัดการธุรกิจเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา 

              Statistics for Management 
               ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจายข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
ประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอย
และสหสัมพันธ์ โดยน ามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานธุรกิจ 

ในรายวิชา วิชาที่
ต้องเรียนมาก่อน
และค าอธิ บาย
ร า ย วิ ช า ต า ม
โครงสร้ างของ
หลักสูตร 

3562505 โปรแกรมประยุกตเ์พ่ือการวิเคราะห์และการตดัสนิใจ             3(2-2-5) 
             Application Software for Analysis and Decision Making 
           วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ 
           ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น โปรแกรมกระดานค านวณ 
และโปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น เพื่อน ามาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีด้านการจัดการ 
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจในด้านต่างๆ 

 ตัดรายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                              3(3-0-6) 
             Strategic Human Resource Management  
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3561101 องค์การและการจัดการ  
             ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผล การจัดการค่าตอบแทน การธ ารงรักษา  และควบคุมการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ปัจจัยจูงใจทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน และ ศกึษาปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                          3(3-0-6) 
             Human Resource Management 
             การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดการ
ค่าตอบแทน การธ ารงรักษา   
 
 
 

ปรับปรุงช่ือ
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3563506 การจัดการการด าเนินงาน                                          3(2-2-5) 
             Operation Management   
 วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ 
             ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการตัดสินใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ

3564516 การจัดการการด าเนินงาน                                          3(2-2-5) 
             Operation Management   
             การผลิตและการจัดการด าเนินงาน การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ การ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนก าลังการผลิต การวางแผน  ท าเลที่ตั้ง 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาและรหสั
วิชาตาม
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ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านการวางแผน การควบคุม และการด าเนินงาน
ขององค์การธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ 
เช่น การเลือกที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบสายการผลิต การ
วิเคราะห์วิธีและขั้นตอนการท างานให้ง่ายขึ้น  และการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และ
การจัดการสินค้าคงคลัง 

โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                          3(2-2-5) 
  Business Management with Information Technology 
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3562505 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะหแ์ละการตัดสินใจ                                           
           ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย บทบาท องค์ประกอบ และลักษณะของระบบ
สารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมการด าเนินงาน และประเมินผล
การด าเนินงาน เป็นต้น 

 3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(2-2-5) 
    Business Management with Information Technology 
              ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความส าคัญของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ พัฒนาการและแนวโน้มของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล 
ระบบเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการด าเนินการขององค์การ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาและรหสั
วิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3563801 การจัดการคุณภาพ                                                     3(3-0-6) 
   Quality Management 
 วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ 
            ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ หลักการ แนวคิดเรื่องคุณภาพ ปรัชญาและ
แนวคิดการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพในองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้ งองค์ การ (Total Quality Management) รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ  (Thailand 
Quality Award) การวางแผนและการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการลด
ต้นทุน การผลิต โดยใช้เทคนิควิธีการทางสถิติและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 
 

3563801 การจัดการคุณภาพ                                                     3(3-0-6) 
             Quality Management 
              หลักการ แนวคิด ปรัชญา วิวัฒนาการและทฤษฎีของการจัดการ
คุณภาพ การจัดการคุณภาพในองค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking) 
ระบบลีน การวางแผนและการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 
(7QC Tools) การจัดการแบบซิกซ์ซิกม่า ระบบมาตรฐานสากล ( ISO) การบริหาร
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award)  

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร 

3563901  หลักการวิจัยทางธุรกิจ                                          3(2-2-5) 
             Principle of Business Research 
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562504 สถิตเิพ่ือการตดัสนิใจและการจัดการ 
             ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ                                       3(2-2-5) 
             Principle of Business Research 
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563515 สถิติเพื่อการจัดการ 
             ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย 

คงเดิม 
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ของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดท าและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 

ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทรัพยากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดท าและน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
 

3564904  โครงงานด้านการจัดการ                                             3(3-0-6) 
              Management Project 
              โครงงานเกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้กับงานจริง และน าเสนอรายงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งที่ได้
ด าเนินการตลอดทั้งภาคการศึกษา 
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3564905 การวิจัยด้านการจดัการ                                               3(2-2-5) 
   Management Research 
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
             การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวมรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การ
น าเสนอรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย 

3564905 การวิจัยด้านการจดัการ                                               3(2-2-5) 
  Management Research 
            วิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 
               การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การน าเสนอรายงาน
การวิจัยและการเขียนบทความวิจัย 
 
 

คงเดิม 

  3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                 3(3-0-6) 
     Business Ethics and Social Responsibility     
               แนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจ
ต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ  

ปรับปรุงเปลี่ยน
รหัสวิชาใหม่
เนื่องจากเดิมเป็น
วิชาแกนเปลี่ยน 
เป็นวิชาเอก
บังคับ ค าอธิบาย
รายวิชาคงเดิม  
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 3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ                              3(3-0-6) 
              Planning and Project Management 
ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของ
แผน  การจัดท าโครงการ การด าเนินงานและจัดการโครงการ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ  
 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เพื่อความ
เหมาะสมตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูรและ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน 

 3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                 3(3-0-6)   
             International Business    
             ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศ การลงทุน ทางตรงต่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ องค์การการค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบ
การเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ การบริหารการด าเนินงานและการจัดการโซ่อุปทาน การบริหาร
การตลาดระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทข้ามชาติ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เพื่อความ
เหมาะสมตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตรและ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน 

3564811 การจัดการลอจสิติกส์และโซ่อุปทาน                              3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management   
             ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญและความเป็นมาของการจัดการลอจิสติกส์ ซึ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการจัดหาและส่งมอบสนิค้าและบริการให้ถึงลูกค้าดว้ยความถูกตอ้ง
และรวดเร็ว ตั้งแต่การเคลื่อนตัวของวัตถุดิบและข้อมูล จนเข้าสู่กระบวนการผลิต 
การกระจายสินค้าไปจนถึงจุดที่ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการหลังการขาย รวมทั้ง
การวางแผนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การจัดซื้อ การวางแผน
การผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการ
กระจายสินค้า การขนส่งการให้บริการลูกค้า ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารข้อมูล 

3563811  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                               3(3-0-6) 
              Logistics and Supply Chain Management 
              ความส าคัญและความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กระบวนการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา 
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการกระจาย
สินค้า การขนส่ง การให้บริการลูกค้า และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาและเลข
รหัสวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
 3563202 แผนธุรกิจ                                                         3(3-0-6) 

             Business Plan 
            ความส าคัญของแผนธุรกิจ องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนธุรกิจ วิธีการ
เขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการ
ผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหา
แหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

 3564301  การบัญชีเพื่อการจดัการ                                             3(2-2-5) 
              Management Accounting  
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521103 หลักการบญัช ีและ 3531101 การเงินธุรกิจ 
              การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการ

เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร เพื่อให้
นักศึกษาสามารถ
น าหลักการบัญชี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
บัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร 
การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆ การจัดท างบประมาณ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด  

มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 
 

3563602   การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ                  3(2-2-5) 
              Organizational Leadership and Teamwork Development 
   วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   
               ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงานและ
ภาวะผู้น า แนวคิดการพัฒนาองค์การและการท างานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการ
ท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า การสื่อสารและการสัง่การที่มีประสิทธิภาพ การจัดการ
ความขัดแย้งในทีม การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน  โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม  
 

3563614  การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ                  3(2-2-5) 
              Organizational Leadership and Teamwork Development   
               ความหมายและความส าคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้น า แนวคิด
การพัฒนาองค์การและการท างานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการท างานเป็นทีมและภาวะ
ผู้น า การสื่อสารและการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งในทีม การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติและด าเนินกิจกรรม  

ปรับปรุงเลขรหสั
วิชาใหม่ตาม
โครงสร้างของ
หลักสตูร 

3563609  เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา                              3(2-2-5) 
    Seminar and Training Techniques  
              ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการจดัการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การจัดหลักสตูรฝกึอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรม
และการสัมมนา การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึก
ปฏิบัติการจัดอบรมและการสัมมนา  และการประเมินผลการฝึกอบรมและการสัมมนา 

3563609  เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา                              3(2-2-5) 
    Seminar and Training Techniques  
              หลักการแนวคิดการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรมและการสัมมนา 
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติการจัด
อบรมและการสัมมนา  และการประเมินผลการฝึกอบรมและการสัมมนา 

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร 

3564612 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์                  3(3-0-6) 
   Compensation and Benefit Management   
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์   

3563612  การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล                  3(3-0-6) 
     Compensation and Evaluation Management  
              ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบการจัดการค่าตอบแทน กระบวนการจัดการ

คงเดิม  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
             ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการ ของรูปแบบและระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน ์กฎและระเบียบของรัฐว่าด้วยระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การจัดท าแผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ส าหรับบคุลากรในองค์การ  

ค่าตอบแทน การจัดท าโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์   
แนวความคิดและหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  วิธีการและเครื่องมือหลักที่
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การก าหนดผู้ประเมินการปฏิบัติงาน การแจ้งหารือ
และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 

3564613 การประเมินทรัพยากรมนุษย์                                          3(3-0-6) 
  Human Resource Appraisal 
            วิชาที่ต้องเรียนผ่านมากอ่น: 3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
            ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ความส าคัญ และวิธีการประเมินสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 ตัดรายวิชา 
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

 3563204  นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                        3(3-0-6) 
              Innovation and Change Management 
              เเนวคิดและประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม 
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการน านวัตกรรมมาใช้ในองค์การ
แนวคิดและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ     
กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง  

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เพื่อความเหมาะ 
สมในการเรียน
การสอนและทัน
ต่อสภาพการณ์
ในปัจจุบัน 

3563508 ระบบสารสนเทศส าหรบังานธุรการ                                3(2-2-5) 
   Office Information Technology   
              ศึกษาเกี่ยวกับการท างานและระบบในส านักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและ
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการส านักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งาน
ธุรการ และการท าเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การจัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ  
 

3563508 ระบบสารสนเทศส าหรบังานธุรการ                              3(2-2-5) 
   Office Information Technology   
             การท างานและระบบในส านักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการจัดการส านักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ 
และการท าเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การจัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ 

คงเดิม 

3563509 ระบบสารสนเทศเพื่องานสารบรรณ                              3(2-2-5) 
  Documentary Information Technology   

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
            การท างานในส านักงานเกี่ยวกับโครงสร้างการเก็บเอกสาร เครื่องมือเพื่อ
จัดให้เข้าระบบงานคอมพิวเตอร์ และการจัดท าเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

หลักสตูร 

356xxx    การจัดการส านักงานสมัยใหม ่
              Modern Office Management 
              ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงาน บทบาทของ
การจัดส านักงานสมัยใหม่  งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธี
ปฏิบัติของงานส านักงานสมัยใหม่   การจัดสถานที่ท างาน การอ านวยการ พนักงาน
การควบคุมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติเข้ามาช่วย 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
 
 
 
 

3563511  การจัดการโครงการ                                          3(2-2-5) 
    Project Management   
               ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของการวางแผน  กระบวนการในการ
วางแผน ประเภทของแผน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนและการ
ปฏิบัติงาน  ศึกษาวิธีการจัดท าโครงการ การด าเนินงานและจัดการโครงการ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประเมินค่าของโครงการ และการควบคุมโครงการ รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนและการจัดการ 

  ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563512 การริเริ่มและจดัการธรุกิจขนาดย่อม                              3(3-0-6) 
   Entrepreneur and Small Business Management   
             ศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการจัด
องค์การการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การ
ควบคุมการบริหาร การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้าน
กฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการด าเนินการธุรกิจขนาดย่อม  
 
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ                              3(3-0-6) 
  Integrative Organization Development   

3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ                              3(3-0-6) 
  Integrative Organization Development   

คงเดิม 
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            ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การ
ผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์
ขององค์การ โดยเน้นหนักเรื่องการสร้าง ทีมงาน เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ  

            แนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การ
ผสมผสานความเจริญ เติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นการสร้างทีมงาน เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ 

3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์                                         3(3-0-6) 
             Human Resource Planning   
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3562601การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การ
ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลก าลังคน เทคนิคการพยากรณ์ก าลังคน การค านวณ
ต้นทุนของก าลังคน การวิเคราะห์งาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Carrier 
Path) และการจัดท าตัวแบบสมรรถนะขององค์การ (Competency Model)  

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3563604  บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม                              3(3-0-6) 
    Personality and Social Roles   
             ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการ
เป็นผู้น าทางธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการ
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม  การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การเกลี้ยกล่อม  
การเจรจาต่อรอง  การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ 
และรู้จักท าการวิเคราะห์ และท าการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานอย่างมีความสุข  

3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม                              3(3-0-6) 
    Personality and Social Roles   
             การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้น าทาง
ธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความ
คิดเห็นต่อที่ประชุม  การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  การเกลี้ยกล่อม  การเจรจา
ต่อรอง  การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์
และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และรู้จัก
ท าการวิเคราะห์ และท าการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานอย่างมีความสุข  

คงเดิม 

3563605 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือนเชิงกลยุทธ์                  3(3-0-6) 
   Strategic Wage and Salary Management  
             ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการค่าจ้างและ
เงินเดือน ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าจ้าง และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ  การจัดท า
โครงสร้างค่าตอบแทนและการน าไปใช้ การพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและการปรับ

  ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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ค่าจ้าง หลักการจ่ายค่าตอบแทน และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ 
และพนักงานประเภทต่าง ๆ  
3563606 การจัดการก าลังคน                                          3(3-0-6) 
   Manpower Management   
             ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการก าหนดนโยบายในการสรรหาและการ
บรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการก าลังคน การวางแผนก าลังคน การสรรหา
และการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานตามความสามารถของบุคคล  กลยุทธ์ในการ
ทดสอบ และการสัมภาษณ์บุคคลเข้าท างาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง

หลักสตูร 

3563608 บุคลากรสัมพันธ์                                                      3(3-0-6) 
  Staff Relation   
            ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
องค์การ การเจรจาต่อรอง  การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในองค์การ  สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันรวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ  
โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ  

3563608 บุคลากรสัมพันธ์                                                      3(3-0-6) 
  Staff Relation   
            ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การ
เจรจาต่อรอง  การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ  
สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันรวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ  โดยยึดหลัก
จริยธรรมในการบริหาร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ  

คงเดิม 

3563607 การจัดการภาระงาน                                          3(3-0-6) 
   Workload Management   
             ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการ
ท างานวิเคราะห์งาน  การแบ่งแยกประเภทของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง
งานต่าง ๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และ

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 
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ทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ  
 

3563802 การวางแผนและควบคุมการผลติ                              3(2-2-5) 
  Production Planning and Control  
            วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506  การจัดการการด าเนินงาน   
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ใน
ระบบ ERP ระบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต ระบบการจัดตารางการ
ผลิตหลัก (MPS) ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ระบบการวางแผน
ความต้องการก าลังการผลิต (CRP) ระบบการควบคุมการผลิตทั้งในส่วนของการ
ควบคุมการใช้วัสดุในการผลิต ระบบการควบคุมเวลาในการผลิต ระบบการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รวมถึงรายงานที่ส าคัญของระบบ ERP ใน
ส่วนของการวางแผนและควบคุมการผลิต  
 
 
 
 

  ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563610 การพัฒนาประสทิธิภาพของบุคลากร                              3(3-0-6) 
  Staff Efficiency Development    
            ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนา
ตนเอง บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่
สัมพันธ์กับการท างานวัฒนธรรมในการท างาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและ การ
ท างานการส ารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน 

3563610 การพัฒนาประสทิธิภาพของบุคลากร                              3(3-0-6) 
   Staff Efficiency Development   
             ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ
ส ารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของ
มนุษย์ ค่านิยม การส ารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างาน
วัฒนธรรมในการท างาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและ การท างานการส ารวจ
ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน การสร้างความ

 คงเดิม 
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การสร้างความเชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
 

เชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  

3563803  การจัดการสินค้าคงคลัง                                          3(2-2-5) 
   Inventory Management   
             วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506 การจัดการการด าเนินงาน   
             ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการจัดการคลังสินค้า กิจกรรมด้าน 
การจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การบริหาร
สินค้าคงคลัง ระบบการเก็บรักษา การรับค าสั่งซื้อ การจัดส่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและควบคุม
กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง  
 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563804 การจัดการบ ารุงรักษา                                          3(2-2-5) 
   Maintenance Management   
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506 การจัดการการด าเนินงาน   
             ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน สาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การวางแผนและควบคุม
กิจกรรมการบ ารุงรักษา  การวัดและประเมินความสามารถในการบ ารุงรักษา รวมทั้งการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบ ารุงรักษา  
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563805 กฎหมายส าหรับภาคอตุสาหกรรม                              3(3-0-6) 
  Laws for Industry  
            ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมและ

  ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
สิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ
โรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น  
3563806 การจัดการโรงงาน                                                      3(3-0-6) 
  Factory Management   
            ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความส าคัญของโรงงาน หลักการทั่วไปใน
การจัดและการบริหารโรงงาน ประเภทและลักษณะของโรงงานตาง ๆ การวางแผน
โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณการจัดระบบการใช และการควบคุมเครื่องมือ การ
บ ารุงรักษาโรงงาน การท าบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ การจัดซื้อและการเลือกซื้อ 
 
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

3563807 อุตสาหกรรมศึกษา                                              3(3-0-6) 
  Industrial Education                                           
            ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และขอบขายของอุตสาหกรรมศึกษา 
ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศึกษาทั้งในและตางประเทศ องคประกอบ
และปัจจัยที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมศึกษา ในแตละระดับการศึกษา  
 

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3563808 การจัดการโรงฝึกงาน                                          3(3-0-6) 
  School Shop Management   
            ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความส าคัญของการจัดและบริหารโรงฝกงาน 
หลักการทั่วไปในการจัดและบริหารโรงฝกงาน ประเภทของโรงเรียนและโรงฝกงาน 
เครื่องมือและอุปกรณ การจัดระบบการใชและการควบคุมเครื่องมือ การบ ารุงรักษา
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน การท าบัญชีพัสดุ  
 

 
 

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 
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3563809 การจัดการงานอุตสาหกรรม                                          3(3-0-6) 
  Industrial Job Management   
            ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสถานการณของอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดานการบริหารโรงงาน ดานบุคคล ดานเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของกับโรงงาน 
 
 

 
 

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                  3(3-0-6) 
  Industrial Psychology   
            ศึกษาเกี่ยวกับน าหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
ศึกษาสภาพแวดลอมในการท างานของคนงาน อุบัติเหตุและวิธีปองกันแกไข ขวัญในการ
ท างาน แรงจูงใจ การประเมินคาของผลงาน จิตวิทยาในการโฆษณาและการขาย 

  ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

3564812 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                  3(3-0-6) 
  Safety and Environmental Management   
            ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสภาพการท างาน ที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในงานอุตสาหกรรม วิธีควบคุมและป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในงานอุตสาหกรรม หลักการ
จัดบริการชีวอนามัย  

 ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสรา้ง
หลักสตูร 

 3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                            3(3-0-6) 
             Business Negotiation 
             แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่ส าคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เพื่อความเหมาะ 
สมตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและ
ส ภ า พ ก า ร ณ์
ปัจจุบัน 

 3563518          การพยากรณ์ธุรกิจ                                             3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่ 



 

109 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
                     Business Forecasting 
                           ลักษณะและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นถึง
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเน
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

เพื่อความเหมาะ 
ส ม ต า ม โค ร ง 
สร้ างขอ งห ลั ก 
สูตรและสภาพ 
การณ์ปัจจุบัน 
 

 3564501           การจัดการธุรกจิชุมชน                   3(3-0-6) 
Community Business Management 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะหโอกาสทาง
ธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มแก สินคาชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันและสราง
ความแข็งแกรงแกธุรกิจชุมชน การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
และสามารถท าใหธุรกิจชุมชนสรางเศรษฐกิจแกประเทศ  ท าใหเกิดการพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการส าหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการ
พัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน 

เพิ่มรายวิชาใหม่ 
เพื่อความเหมาะ 
สมตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและ
ส ภ า พ ก า ร ณ์
ปัจจุบัน 

 3563101          จิตวิทยาธุรกจิ                                                 3(3-0-6) 
                      Business Psychology   

 ลักษณะของจิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาในการท างาน จิตวิทยาใน
การบริหารบุคคล มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ 
จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้
ค าปรึกษาและการสอนแนะ การปรับตัวทางสังคมและจิตวิทยาการบริหารงานใน
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ 

เพิ่มรายวิชาใหม่             
เพื่อความเหมาะ 
สมตามโครง สร้าง
ของหลั ก  สู ต ร
และสภาพ การณ์
ปัจจุบัน 

 3564902   สัมมนาการจัดการ                    3(2-2-5) 
  Seminar in Management 
  การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศึกษา

เพิ่มรายวิชาใหม่             
เพื่อความเหมาะ 
สมตามโครง สร้าง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เหตุผล 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการ
องค์การในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและ
อนาคต  รวมทั้งแสดงความคิด ตลอดจนมีกระบวนการตัดสินใจในด้านการจัดการ
แล้วน าข้อมูลมาสรุปอภิปรายและรายงานผล 

ของห ลั ก  สู ต ร
และสภาพการณ์
ปัจจุบัน 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่ เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้นในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 

 
ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 

 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
                                                                         
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 
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  โดยที่ เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ  2  บรรดาข้ อบั งคั บ  ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืน ใด  ในส่ วนที่ ขั ดหรือแย้ งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมี
การสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 
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   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติม
ตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้  

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

   (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้  “ I” แก่นั กศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่ งบันทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
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เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้ าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลัง
อนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับ
อนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็น
เหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น 
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ 
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
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   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี 
และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 



 

118 
 

   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 
3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 
11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 
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 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ 
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
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  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้น

การเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
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 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด

ในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๘ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
……………………………………… 

เพื่อให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
ทุกๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดังนี้  

 

  อธิการบดี      ประธาน 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     รองประธาน 

  คณบดีคณะครุศาสตร ์     กรรมการ 
  คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
  รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะครุศาสตร์   กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 

  รองผู้อ านวยการส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์ วงษบ์ุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ ๗๔๕ /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

-------------------------------- 
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 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป  เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิ ชาการจัดการทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 

มีหน้าที่ 
    วางแผน พัฒนาและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันน ามาซึ่งความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 

 
 

  

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๗๔๖/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ.)  
ระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

-------------------------------- 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  วชิระปัญญาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๒. อาจารย์ ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา  จรัสวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๖. อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ อาจารย์ประจ า 
๗. อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐศิริ อาจารย์ประจ า 
๘. อาจารย์กนิษฐา  ศรีภิรมย์ อาจารย์ประจ า 
๙. อาจารย์พิมกาญดา  จันดาหัวดง อาจารย์ประจ า 
๑๐. อาจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติก าจร อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์ อาจารย์ประจ า 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 

 มีหน้าที่ 
    ๑. พิจารณา และก าหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๒. ก าหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
    ๓. ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์  วงษบ์ุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๗๔๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป  (ก าแพงเพชร) 
-------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (ก าแพงเพชร)
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  ประสมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรา วงศ์แสงเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
๓. อาจารย์ ดร.พรรณนภา  เชื้อบาง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิา 
๔. นางพิศมัย  ชินวัชร์ชยังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

(ผู้ใช้บัณฑิต) 
๕. นางสาวมณฑกานต์  บุญศิริมณีโชค ศิษย์เก่า 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารโปรแกรมวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (ก าแพงเพชร) ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 มีหน้าที่ 
    ๑. รับผิดชอบบริหารโปรแกรมวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
    ๒. ด าเนินการวางแผน ด าเนินงาน ติดตาม และวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนการเรียน เกณฑ์มาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ๓. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ 
    ๔. ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ 
    ๕. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  มีการรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.๗)  
ตลอดจนการเตรียมการรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
    ๖. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยค านึงถึงคุณภาพด้านวิชาการ
เป็นหลัก รวมทั้งมีการก ากับติดตาม มคอ. ๓ – ๖ ทุกรายวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบและน าเสนอต่อคณะ ที่
สังกัด ทุกภาคการศึกษา 
    ๗. จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๗๔๓/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป  (แม่สอด) 
-------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (แม่สอด) เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา  จรัสวิญญู ประธานโปรแกรมวิชา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ กรรมการ 
๓. อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ กรรมการ 
๔. อาจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมการ 
๕. อาจารย์พิมกาญดา  จันดาหัวดง กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารโปรแกรมวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (แม่สอด) ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 

 มีหน้าที่ 
    ๑. รับผิดชอบบริหารโปรแกรมวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
    ๒. ด าเนินการวางแผน ด าเนินงาน ติดตาม และวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
โปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนการเรียน เกณฑ์มาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ๓. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ 
    ๔. ด าเนินการปรบัปรุง พฒันาหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ 
    ๕. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  มีการรายงานการประเมินตนเอง (มคอ.๗)  
ตลอดจนการเตรียมการรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
    ๖. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยค านึงถึงคุณภาพด้านวิชาการ
เป็นหลัก รวมทั้งมีการก ากับติดตาม มคอ. ๓ – ๖ ทุกรายวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบและน าเสนอต่อคณะ ที่
สังกัด ทุกภาคการศึกษา 
    ๗. จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา 
    ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. อาจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติก าจร ประธานโปรแกรมวิชา 
๒. อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์ กรรมการ 
๓. อาจารย์ธนัชพร หาได้  กรรมการ 
๔. อาจารย์กนิษฐา  ศรีภิรมย์  กรรมการ 
๕. อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
1. ชื่อ นางสาวพิมกาญดา  จันดาหัวดง        ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 ประวัติการศึกษา   
   ปี     ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2555  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2550  บธ.บ. (การจัดการ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555) 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3562504 สถิติเพ่ือการตัดสินใจและการจัดการ 3(2-2-5) 
  3562601            การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  3564102    จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
  3563610            การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร     3(3-0-6) 
  3503117            จริยธรรมทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
  3561101            องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

3562102    จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
  3563101        จิตวิทยาธุรกิจ  3(3-0-6) 

  3563515 สถิติเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
  3564514             ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

พิมกาญดา  จันดาหัวดง (2559). องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ          
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 
 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

Jundahuadong , Phimkarnda. (2015). The Factors Influencing Absorptive  
Capacity to the internationalization  of small-medium enterprises in  
Thailand. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2015, No. 5, pp.  
521-530).  
 

2. ชื่อ นางพัตราภรณ์  อารีเอื้อ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
    ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2547        บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)        มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2538 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555) 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3562501             การจัดการส านักงานและเอกสาร    3(2-2-5) 
  3563117             จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม    3(3-0-6) 
  3503117   จริยธรรมทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
  3563512         การริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
  3563511 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 



 

129 
 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3561501    การจัดการส านักงานและเอกสาร                           3(2-2-5) 
3562102    จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 

  3563508     ระบบสารสนเทศส าหรับธุรการ 3(2-2-5) 
                3563608          บุคคลากรสัมพันธ์                          3(3-0-6) 
  3563610             การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร    3(3-0-6) 

3564501             การจัดการธุรกิจชุมชน      3(3-0-6) 
   
 
ผลงานทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 
พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ (2558). การจัดการส านักงานและเอกสาร. คณะวิทยาการจัดการ  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
        ต ารา / หนังสือ  
  พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ. (2554). การพัฒนาทีมงาน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
                           ราชภฏัก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ และคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน :  

กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.  

 
3. ชื่อ นางปาณิสรา  จรัสวิญญู   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา   
    ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2552        คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 2550 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
  
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555) 

        รหัสวิชา         ชื่อวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 
  3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  3563511 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
  3563602 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ 3(3-0-6) 
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  3563901 หลัการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  3564905 การวิจัยด้านการจัดการ 3(2-2-5) 
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  3564609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา 3(2-2-5)  
        ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
               3563206       การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
  3563518 การพยากรณ์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
    3563612   การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล 3(3-0-6) 
  3563901 หลัการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3564516 การจัดการการด าเนินงาน 3(2-2-5) 
  3564609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา 3(2-2-5) 

    3564614        การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ    3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2549). องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2550). การบริหารค่าจ้างและเงินเดอืน. คณะวิทยาการจัดการ  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. คณะวิทยาการจัดการ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2553). ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม. คณะวิทยาการจัดการ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2557). การจัดการการด าเนนิงาน. คณะวิทยาการจัดการ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร. 

        ต ารา / หนังสือ  
    ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2549). การบริหารการผลิต. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
                           ราชภฏัก าแพงเพชร. 

ปาณิสรา  จรัสวิญญู. (2550). การวางแผนและการจัดการโครงการ. คณะวิทยาการ 
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ปาณิสรา จรัสวิญญู และคณะ. (2551). การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้าน  
         การท่องเที่ยวในจังหวัดก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ปาณิสรา  จรัสวิญญู และคณะ. (2551). แนวทางการก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว  
         ของอ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

               และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 

4. ชื่อ นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
          ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
             2555 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2541 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                2537           ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 การสอนภาษาอังกฤษ   
2535           ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน  
   ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา   ชื่อวิชา                                                   น (ท-ป-อ) 
      3584901           ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัย  3(2-2-5) 
      3583603           แบบจ าลองทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
                3583201         การคิดสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรม            3(3-0-6) 
              3582502   การบริหารเวลาเพื่อความส าเร็จทางธุรกิจ             3(3-0-6)   

ผลงานทางวิชาการ 
 
ต ารา 
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การจัดการพฤติกรรมองค์การ. ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ก าแพงเพชร. 
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์กร. ก าแพงเพชร.  

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน 

เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม. ก าแพงเพชร.  
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 

เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การจัดการเชิงกลยุทธ์. ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
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ก าแพงเพชร. 
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). การริเริ่มและการจัดการธุรกจิขนาดย่อม. ก าแพงเพชร.  

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร. 
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ. ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราช 

ภัฎก าแพงเพชร. 
  
          ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

   เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใน  
เขตภาคเหนือ. วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 
มหราคม-เมษายน 2558 หน้า 93. 

   เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2557). ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใน 
เขตภาคเหนือ. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

   เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในจังหวัด 
ก าแพงเพชร). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

   เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

   เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ตุลาคม 2555 หน้า 101.  

5. ชื่อ นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
        2553 กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม)   มหาวิทยาลัยมหิดล 
        2550 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)   
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3503117            จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
      3563512    การริเริ่มและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 
  3563801 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
  3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน 3(3-0-6) 
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3564102             จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม    3(3-0-6) 
   
 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา                                                   น(ท-ป-อ) 

  3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโชอุปทาน 3(3-0-6) 
  3564514 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน /เอกสารค าสอน 
 พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2559). การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. คณะวิทยาการจัดการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
        ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558).  แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจชุมชน 
สัมพันธ์ สถานีต ารวจเพื่อชุมชน (โคบัง) จังหวัดก าแพงเพชร, การประชุมวิชาการและ 
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้ 
สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558,  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
 
 

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อ 
การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 
2558 เรื่อง “จัดการอย่างไรให้ธุรกิจท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการของนักศึกษาคณะ 
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในการเข้าสู่ตลาดแรงงานใน 
ประชาคมอาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2558 เรื่อง “จัดการ 
อย่างไรให้ธุรกิจท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างย่ังยืน” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

1. ชื่อ นางสาววาสนา  จรูญศรีโชติก าจร  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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ประวัติการศึกษา   
    ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2558        ปร.ด. การจัดการ                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2550 บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 2548 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)   
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3541001   การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  3562502   คณิตศาสตร์เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
  3562503   การจัดการพฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 
  3562504   สถิติเพ่ือการตัดสินใจและการจัดการ   3(2-2-5) 
  3563506   การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  3563511   การจัดการโครงการ   3(2-2-5) 
  3563811   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  3564612    การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3562503        การจัดการพฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 

        3562601  การจัดการทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
  3563201        การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 

        3563206       การวางแผนและการจัดการโครงการ  3(3-0-6) 
        3563515 สถิติเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
                3563518    การพยากรณ์ธุรกิจ  3(3-0-6) 
        3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

     3564501          การจัดการธุรกิจชุมชน       3(3-0-6) 
        3564516 การจัดการการด าเนินงาน  3(2-2-5) 

    3564902    สัมมนาทางการจัดการ     3(2-2-5) 
   

      ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

วาสนา จรูญศรีโชติก าจร . (2552). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวหลาม  
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สู่เยาวชน. กรุงเทพมหานคร :  
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

Charunsrichotikomjorn, Wadsana and Ussahawanitchakit, Phaprukebaramee.  
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(2013). Organizational Change Management Capability and Firm  
Survival: An Empirical Investigation of Software Businesses in  
Thailand. European Journal of Management, 13(4): 5-26 

 Charunsrichotikomjorn, Wadsana, Ussahawanitchakit, Phaprukbaramee and  
  Jhundra-Indra, Prathanporn. (2014). Organizational Creativity  
  Capability and Firm Performance: A Conceptual Paper.  
  International Journal of Business Research, 14(3): 37-60. 

 
 
 

 
 

2. ชื่อ นายสันติ คู่กระสังข์   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
    ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2555        บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2550 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555) 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3503117  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  3541101  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  3541302  การค้าสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  3543101  การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
  3562404  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 
  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  3562133  คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเอกสาร 3(2-2-5) 
  3562501  การจัดการส านักงานและเอกสาร 3(2-2-5) 
  3562503  การจัดการพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
  3562505    โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิเคราะห์และการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
  3563108  การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
  3563507  การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  3563511 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
  3563801  การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
  3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 
 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

  3541101       หลักการตลาด   3(3-0-6) 
3561501    การจัดการส านักงานและเอกสาร                           3(2-2-5) 

  3563201       การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
3563508     ระบบสารสนเทศส าหรับธุรการ 3(2-2-5) 

  3563518  การพยากรณ์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
                3564614             การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ    3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

ไม่มี 
        ต ารา / หนังสือ  

ไม่มี 
    ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
 

3.  ชื่อ นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

ประวัติการศึกษา   
    ปี        ช่ือปริญญา           สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2547 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2541 วท.บ. วัสดุศาสตร ์                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

          (อัญมณีและเครื่องประดับ)    
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555) 
       รหัสวิชา         ชื่อวิชา      น(ท-ป-อ) 
  3543101  การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
        3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
  3562503 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 

       รหัสวิชา         ชื่อวิชา               น(ท-ป-อ) 
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  3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  3561101             องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

3562102    จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6) 
  3562503   การจัดการพฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 
  3564514  ธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
  3563204  นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
  3564614  การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้น าในองค์การ   3(3-0-6) 
 3563517  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                               3(3-0-6) 
 3563513  การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ   3(3-0-6) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

ไม่มี 

      ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

      ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ และคณะ. (2557). ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ 
ความตั้งใจในการแบ่งบันความรู้ ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ต าบลบ้านโพน  
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 สถาบันวิจัยและ 
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  วันที่ 22 ธันวาคม 2557 

 
4. ชื่อ นางสาวกนิษฐา  ศรีภิรมย์   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
  ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2544         บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)         มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  2540            ศศ.บ. (ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน  

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3583701 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการสมัยใหม่    3(2-2-5) 
  3583406 การจัดการอีเว้นท์ 3(3-0-6) 
  3583504 การจัดการความเสี่ยง 3 (3-0-6) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
  หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

ไม่มี 
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  ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 Kanittha Sripirom and Phaprukebaramee Ussahawanitchakit. (2011). 

Organizational Flexibility Capability and Firm Performance. Journal 
of International Finance & Economics. 14 (2), 25. 

 
5. ชื่อ นายธนัชพร  หาได้   ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
         2555        บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2550 บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559 

          รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3531101   การเงินธุรกิจ                                                   3(3-0-6) 
3532204                     การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
3563202 แผนธุรกิจ                                                 3(3-0-6) 
3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม  3(3-0-6) 
3563608 บุคลากรสัมพันธ์  3(3-0-6) 

 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน 
ไม่มี 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ  
ไม่มี 


