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คณะ / สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Bachelor of Business Administration Program in General
Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration (General Management)
B.B.A. (General Management)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
- ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
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 คณะกรรมการประจาคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2
วันที่ 5 เมษายน 2559
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 เมษายน 2559
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4
วันที่ 21 เมษายน 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบไว้เพื่อให้ บั ณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่ วนตัวหรือทางานใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น
1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักจัดการงานทั่วไป
2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3) นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
4) เจ้าหน้าที่บุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) นักพัฒนาชุมชน
6) เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต และตาแหน่งงานฝ่ายผลิตและคลังสินค้า
7) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
8) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
9) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

2

นางปาณิสรา จรัสวิญญู

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
ผู้ช่วย
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2550
2552
2550

ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร

2

นายสันติ คู่กระสังข์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
วิชาการ
อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)

5

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2550
2548
2555
2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่าน
มาส่งผลให้ประชาคมโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย ภายใต้สังคมและระบบเศรษฐกิจที่มี
ความซับ ซ้อนและการเชื่อมโยงมากขึ้น การปรับระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกทาให้ เกิดการแข่งขันเสรี
ทางการค้าและการเคลื่อนย้ายทุนและทรัพยากรการผลิต รวมทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ใน
ระดับทวิภาคและพหุภาคี อันก่อให้เกิดเขตการค้าเสรีเป็นจานวนมาก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็น
สิ่งที่ประชาคมโลกให้ความสาคัญ เนื่องด้วยเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็ นที่เห็นพ้องกันว่าการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและอย่างทั่วถึงจะสามารถ
นาพาประเทศและภูมิภาคไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ ความเป็น ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีจุดมุ่งหมายในการน า
อาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และนาไปสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิต
อย่างเสรี ทั้ง สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินทุน การเปิดเสรีดังกล่าวส่งให้ องค์การภาค
ธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในการดาเนินยุทธศาสตร์การ
บริ ห ารจั ด การเชิ งรุ ก เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ งที่ ทุ ก รัฐ บาลให้ ความส าคั ญ เนื่ อ งจากเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก เพื่อเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในระดับที่ใหญ่กว่า นอกจากนี้
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ก็เป็นโอกาสของภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่จะขยายธุรกิจไปสู่ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้
อย่างกว้างขว้างมากขึ้น โดยอาศัยความเข้มแข็งจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ และระบบการดาเนินธุรกิจ
แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในการจัดการธุรกิจก็มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างของระบบธุร กิจและพฤติกรรมของผู้ บริโภค ดังนั้น การพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คลให้ มี ความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการธุรกิจ จึงเป็นแนวทางสาคัญยิ่งในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ภาคธุรกิจของประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับความท้าทายที่
ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากโครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการหลั่งไหลขององค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และวัฒ นธรรมต่างชาติ นับเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของวั ฒ นธรรมไทยทั้ ง ทางด้ า นวิ ถี ชี วิ ต ทั ศ นคติ ความเชื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ การดาเนินธุรกิจ และพฤติกรรมการบริโภค
นอกจากนี้สังคมไทยยังเผชิญกับความท้าทายด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม มุ่งหารายได้เพื่อตอบสนองความต้องการ จนละเลย
มิติด้านจิตใจ พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนเริ่มแสวงหาความสุขส่วนตัวมากกว่าคานึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนเกิดภาวะต่างคนต่างอยู่ มีการบริโภคสูง การอพยพละทิ้งถิ่นฐาน การละเลย
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น
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ขณะเดียวกันระบบราชการไทยในปัจจุบันได้เผชิญ ปัญหาที่สาคัญ คือ ความเสื่อมถอยของ
ระบบราชการ และขาดธรรมาภิ บ าล ซึ่งบั่น ทอนความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ทั้ งยังเป็ น
อุป สรรคต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม ดั งนั้นแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 - พ.ศ.2561) จึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดย
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ
จากความท้าทายดังกล่าว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) จึง
ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยการพัฒนาให้
เป็นผู้ที่มีทักษะในการคิดเป็น ทาเป็น การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรม
ความรู้ การฝึ กฝนจนเกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ การเปิ ดใจกว้างพร้ อมรั บทุ กความคิ ดเห็ น และการปลู กฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและให้ความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
11.3 ความจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
จากข้อกาหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา หรือแม้แต่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่นามาใช้
เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้ต้องปรับตัว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันขององค์การและประเทศ โดยการนาหลักทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการจัดการสมัยใหม่อย่างเหมาะสม จึงจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการคุณภาพ และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เป็นต้น รวมทั้งสามารถนาองค์การสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของประเทศทั้งในด้านของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรมของประเทศ และการแข่ งขั น ในระดั บ สากล ส่ ง ผลให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
จาเป็ น ต้องจั ดทาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการทั่ว ไป ขึ้น โดยมุ่งผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี
ศักยภาพพร้อมทางด้านการจัดการ สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที สามารถพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการจัดการ ในตลาดแรงงานได้ทุกประเภท ตลอดจน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม สร้างความก้าวในหน้าที่ของตนเองได้ รวมถึงยังมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการทาวิจัยขั้น
พื้นฐานที่ให้ข้อมูลทางด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การและประเทศต่อไปได้ในอนาคต
หากพิจารณาโดยภาพรวมของจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก จะพบว่าทั้งสองจังหวัด
มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ ก าลั งเติ บ โตจากการเป็ น ฐานการผลิ ต ด้ า นการเกษตร อุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ ของ
ภาคเหนือตอนล่าง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นเขตการค้าข้ามพรมแดนที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น
จึงมีความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการในด้านต่างๆ พร้อมทั้งทักษะในการคิด
เป็น ทาเป็น และการคิดวิเคราะห์ จากการที่คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
ของบุคลากรในสายงานธุรกิจ พบว่า ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
สังคม นอกจากนั้น ด้วยปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับ องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน การจัดการเรียนการสอน
7

ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกในองค์การต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการแก่
สั ง คมโดยการวิ จั ย เผยแพร่ ค วามรู้ แ ละการให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ ต่ อ ชุ ม ชน จึ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดทาหลักสูตรนี้ขึ้น ทั้ง ได้ดาเนินการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualification Framework: TQF)
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของชุ ม ชนและประเทศ โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ประกอบด้วยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาและสอดคล้องกับปรัชญา
ของมหาวิทยาลัย นั้นคือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ ” จึงส่งผลให้การพัฒนาและวางแผนหลักสูตรมี
ความมุ่งมั่นเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว กอรปกับการเป็น
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น จึงเอื้อประโยชน์ให้สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิทยาการต่างๆ กับประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ อันนามาซึ่งความสามารถในการจัดส่งนักศึกษา
เข้าไปเรียนรู้การดาเนิ นงานจริงและจัดทาเป็นกรณีศึกษาเพื่อ จัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงาน
จากสภาพการณ์จริง การฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งองค์การ
เอกชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพื่อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง สามารถบูรณาการความรู้กับการทางาน
การเรียนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ เปิ ดสอนโดยคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะวิทยาการจั ดการ และคณะครุศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะครุศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และกลุ่ม
วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาดาเนิ น การด้วยความร่วมมือกับแหล่ งฝึกสหกิจศึกษา/ประสบการณ์ วิช าชีพ
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานที่สาคัญ
ด้านการบริหารจัดการ เช่น รายวิชาการพัฒนาภาวะผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
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(กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป) รายวิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (กลุ่ มวิชาแกน) เป็นต้น
อนึ่ง ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานรายวิชาที่สอนร่วมเพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับ
โปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอน คณะ มหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 มอบหมายให้มีอาจารย์รับผิดชอบรายวิชาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน
13.3.3 มอบหมายคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร ควบคุมดาเนิน การเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดรายวิชา
13.3.4 ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษา
ในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตัง้ แต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
อยู่ต่างคณะ เพื่อกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้ นักศึกษา
ได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้
13.3.5 ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัด
เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่
14. แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป พ.ศ. 2559 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศ นโยบาย
ของรัฐ และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระขอรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม
มีการปรับปรุงเนื้ อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้ าทางวิทยาการในศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตอาสา”
4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ เป็นนักบริห ารจัดการมีที่มีความรู้
ทันสมัย สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ
มีภาวะผู้นาสามารถทางานเป็นทีมและสามารถประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านการจัดการ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีมและประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม
ความเคลื่อนไหวของระบบสังคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันนามาซึ่งการบริหารจัดการที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น ทักษะการทางาน
สมรรถนะและการเสาะหาข้อมูลต่างๆ ต้องพร้อมทุกด้าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป เป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการมีส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รอบรู้เท่าทันสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ ให้เหตุผล ทาความเข้าใจต่อแนวคิดและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการภายใต้ความเป็นพลวัต อีกทั้งการเรียนการสอนต้องสามารถทาการประเมินและปรับแก้ให้เข้ากับ
มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ได้
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร สถานการณ์
ในปัจจุบันและสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดาเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
1.3.2 มี ความรู้ ทั กษะ และความสามารถด้ านการจัดการทั่ วไป สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
1.3.3 มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลใน
การคิ ด และสามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในภาวะการณ์ปัจจุบัน
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1.3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมขององค์การ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้นาควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.3.5 มี ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลขและการสื่ อ สาร มี ค วามสามารถใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒ นาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. การบริหารหลักสูตร
1.1) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณวุฒิตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2.2 กลยุทธ์
1.1) ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคน
แรงงาน ความเชี่ยวชาญ ใน
สาขาวิชาวิชาชีพในชุมชน สังคม
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
1.2) สารวจความต้อง ของ
ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ความรู้ ทักษะ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
1.3) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร

2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1.1.1) เล่มหลักสูตรปรับปรุงที่
ผ่านการพิจารณาจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.1.2) รายงานการประชุม
พิจารณาเรื่องการปรับปรุง
หลักสูตร
1.1.3) สรุ ป การประเมิ น ความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
1.2.1) สรุปผลสารวจความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาหลักสูตร

1.3.1) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่
ระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
1.3.2) รายงานการวิพากษ์
หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1.4) ประสานความร่วมมือกับ 1.4.1) รายงานผลการฝึ ก งาน
สถานประกอบการทุกภาคส่วน นักศึ กษาที่ ได้ไปฝึ กภาคปฏิ บั ติ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ จากสถานประกอบการ
สอน ฝึกประสบการณ์และ
1.4.2) รายงานสรุปองค์ความรู้ที่
ภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา
ได้ จากการไปศึ ก ษาดู งานนอก
(ภาคผนวก ข)
สถานที่
1.4.3) นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ
95 ผ่ า นการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์
1.5) ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของหลักสูตร
เพื่อนาไปปรับปรุง พัฒนาการ
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1.5.1) ผลการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานของหลักสูตร
(มคอ.7)

2. การบริหารคณาจารย์
2.1) ยกระดับศักยภาพของอาจารย์
ประจาหลักสูตรหรือผู้สอนเพื่อ
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษา

2.1.1) อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล
2.1.2) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ

2.1.1) หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการผ่านการอบรมหรือ
การเข้าร่วมอบรม

2.1.3) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนเข้าอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานทั้งในหรือต่างประเทศ
เพิ่มเติมทางด้านบริหารธุรกิจ

2.1.3.1) แผนการจั ด สรรงบ
ประมาณสาขาวิชา ประจาปี
2.1.3.2) รายงานสรุปผลการเข้า
ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ทั้ ง ใน หรื อ ต่ า งประเทศจาก
อาจารย์

2.1.4) สนับสนุนให้อาจารย์ทุก
คนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และทาผลงานเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

2.1.4.1) แผนการจั ด สรรงบ
ประมาณของสาขาวิชา ประจาปี
ที่สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการ
ศึกษาต่อหรือการทางานผลงาน
ทางวิชาการ

2.2) การรับอาจารย์ใหม่

2.3) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน
การวางแผน ดาเนินงาน การติดตาม

2.1.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชา/
โปรแกรมวิชา ประจาปี
2.1.2.2) รายงานสรุปผลการเข้า
ฝึกอบรม หรือหลักฐานการเข้า
ร่วมอบรม

2.2) จัดทาเกณฑ์กาหนด
2.2.1) ประกาศการรั บ สมั ค ร
คุณสมบัติสาหรับการรับ
อาจารย์ ใหม่ ที่ ร ะบุ คุ ณ สมบั ติ
อาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาให้
ของผู้สมัครทีช่ ัดเจน
ตรงกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารธุรกิจ รวมถึงกาหนด
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
สาหรับการเป็นอาจารย์
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2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
และทบทวนหลักสูตร
2.3.1) จัดให้มีการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
เพื่อการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร

2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
2.3.1) รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาภาควิชา สาขาวิชาเกี่ยว
กับการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
2.3.2) รายงานผลการประเมิน
การจั ด การเรี ย นการสอนของ
อาจารย์
2.3.3) รายงานวิจัยในชั้นเรียน

3. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ 3.1) จัดให้มีการอบรมเตรียม
เรียนการสอนให้บัณฑิตมีอัตตลักษณ์ ทักษะ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ
เป็นที่ต้องการของแหล่งจ้างงาน
ที่จาเป็นให้แก่นักศึกษา
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมสู่
Knowledge Based Society

3.1.1) แผนโครงการและรายงาน
สรุป ผลการเตรียมความพร้อ ม
โดยโปรแกรมวิชา
3.1.2) มีเอกสาร มคอ. 2,3,4,5
และ 6 ที่สมบูรณ์
3.1.3) มีแผนการสอนในรูปของ
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือสร้างการ
ทางานเป็นทีม

3.2) จัดให้มีการสอน
3.2.1) ผลการประเมินผู้เข้าร่วม
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพโดย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
เน้นการพูดและฟัง
ภาษาต่างประเทศ
3.3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝึ ก อบรม โครงการ
ศึ ก ษาดู ง านแก่ ค ณาจารย์ เพื่ อ
ปรับระบบการเรียนการสอนที่
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน
ระ ห ว่ างผู้ เรี ย น แ ล ะ ผู้ ส อ น
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึ ดหลั กให้
เห็ น ให้ คิ ด ให้ ค้ น หา หลั ก การ
(ทฤษฎี) และให้ปฏิบัติ
3.4) มี วิ ท ยากรจากภาคธุ ร กิ จ
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา
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3.3.1) รายงานการดาเนินงานที่
มีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาหรือร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

3.4.1) จ านวนครั้ งที่ มี ก ารเชิ ญ
วิ ทยากรจากภาคธุ รกิ จเอกชน/
ภาครั ฐ มาบรรยายอย่ างน้ อ ย
1 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา

2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

2.2 กลยุทธ์
3.5) คณาจารย์มีการประเมินผล
การสอนที่เอื้อต่อระบบ PDCA
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภ าพการ
สอนโดยตนเอง
3.6) จัดให้ มีระบบทดสอบความ
สามารถในการใช้ ภ าษาอั งกฤษ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
3.5.1) ค่าเฉลี่ ยผลประเมินการ
สอนไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด
3.6.1) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่
สอบภ าษาอั ง กฤษ ผ่ า นตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ม ห าวิ ท ย าลั ย
ก าหนดอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.6.2) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่
สอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่าน
ตามหลั กเกณฑ์ ที่มหาวิท ยาลั ย
ก าหนดอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ 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
-ไม่มี2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิตเป็นรายบุคคล
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(3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานของนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางการคานวณหรือคณิตศาสตร์
จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ดี
2.3.2 ปั ญ หาด้านความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคาศัพท์ เฉพาะทางบริห ารธุรกิจ หาก
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่าก็ยากต่อการทาเข้าใจเนื้อหาในศาสตร์การจัดการ
2.3.3 ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากแต่ละสถาบัน
2.3.4 ปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็นสาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนเรียนทางคณิตศาสตร์ต่า
2.4.2 จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการจัดการหรือภาษาอังกฤษสาหรับ
ชีวิตประจาวัน
2.4.3 จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีมเพื่อให้เกิดการปรับตัวของ
นักศึกษาใหม่
2.4.4 จัดให้มีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาในพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4.5 อาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ดาเนินการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่เฉพาะสาขาวิชา เพื่อให้แนวทางในการเรียน และการใช้ชีวิตในระหว่างที่ศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
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
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30
แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
30
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ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

30
-

60
-

30
90
-

30
30
120
-

30
30
120
30

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
2559

2560

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 28,080 56,160
2. ค่าใช้จ่ายระดับคณะ
15,000 30,000
3. ค่าใช้จ่ายระดับ
228,000 456,000
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
271,080 542,160
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
รวม (ก+ข)
271,080 542,160
จานวนนักศึกษา
30
60
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
9,036
9,036

ปีการศึกษา
2561

2562

2563

84,240
45,000
684,000

112,320
60,000
912,000

112,320
60,000
912,000

813,240 1,084,000 1,084,000
813,240 1,084,000 1,084,000
90
120
120
9,036
9,036
9,036

หมายเหตุ : ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้างจากงบประมาณแผ่นดิน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรว่าด้ว ยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา1-4
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้

127

หน่วยกิต

จานวน 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
จานวน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

4.2 สหกิจศึกษา
4.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา
4.2.2 สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

จานวน 6 หน่วยกิต

3.1.3. รายวิชา
(1) รหัสรายวิชา การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จาแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา

17

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา โปรแกรมวิชาการจัดการคือ 356
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ทฤษฎี/หลักการพื้นฐาน
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 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของรายวิชา
(2) รายวิชา
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนรายวิชาตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
1551001
1551002

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
1541001
1541002
1561001
1571001
1571002
1661001
1691001

ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย
Thai Language Usage Skills
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Language and Communication for Specific
Purposes
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาพม่าพื้นฐาน
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น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1691002

Fundamental Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication

2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1001003
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
1001005
ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making Skills
1511001
จริยธรรมกับมนุษย์
Ethics and Human Beings
1511002
ความจริงของชีวิต
Facts of Life
1521001
พุทธศาสน์
Buddhism
1631001
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
Information for Study and Research
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3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2011001
2051001
2061001
3501001
3501003

ชื่อวิชา
น(ท–ป–อ)
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3(3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
สังคีตนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
การพัฒนาภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership Development
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
Personality Development and the Art of
Socializing

2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา
2501001
2501003
2501004
2521001
2521002
2541001
2541002
2551002
2561001
รหัสวิชา
3501004
3531001

ชื่อวิชา
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
History of Thai Society and Culture
จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Interdisciplinary Social Science for
Development
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
Globalization and Localization
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Human, Community, and Environment
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
Fundamental Knowledge on Thai Politics
and Government
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ชื่อวิชา
การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
Business Initiation
การเงินในชีวิตประจาวัน
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6 หน่วยกิต
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท–ป–อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3541001
3591002

Finance in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า

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

6 หน่วยกิต

รหัสวิชา
1161001

ชื่อวิชา
กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
Sports and Recreation for Quality of Life

น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)

1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
Science and Technology for Daily Life
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources
Conservation
สุขภาพและสุขอนามัย
Health and Health Care
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematics and Decision Making
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Website Design and Development

3(2-2-5)

4001002
4001003
4071001
4091001
4091003
4121001
4121005
รหัสวิชา
4121006
5001001
5071001
5501001

ชื่อวิชา
โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
Package Software for Application
เกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
อาหารเพื่อสุขภาพ
Food for Health
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
Technology in Daily Life
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท–ป–อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้

ไม่น้อยกว่า

91 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Taxation and Business Laws
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics

3(3-0-6)

1551403
3531101
3532102
3541101
3561101
3564201
3591101

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า

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

48 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3561501

การจัดการสานักงานและเอกสาร
Office and Documentary Management
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior Management
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Management with Information Technology
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
การวางแผนและการจัดการโครงการ

3(2-2-5)

3562503
3562507
3562601
3563204
3563206
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3563101
3563515
3521103
3562102
3563811
3563901
3564905
3564516
3563514
3564902

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

Planning and Project Management
จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
สถิติเพื่อการจัดการ
Statistics for Management
หลักการบัญชี
Principle of Accounting

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

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Social Responsibilities
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
หลักการวิจัยทางธุรกิจ
Principle of Business Research
การวิจัยด้านการจัดการ
Management Research
การจัดการการดาเนินงาน
Operation Management
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
สัมมนาทางการจัดการ
(Seminar in Management)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า

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

12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3563202

แผนธุรกิจ
Business Plan
ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ
Office Information Technology
การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
Integrative Organization Development
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
Business Negotiation
การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting
บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม

3(3-0-6)

3563508
3563513
3563517
3563518
3563604

23

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3563202

แผนธุรกิจ
Business Plan
Personality and Social Roles
บุคลากรสัมพันธ์
Staff Relation
การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
Staff Efficiency Development

3(3-0-6)

3563608
3563610
3563612

การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล
Compensation and Evaluation Management

3563801

การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management
เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
Seminar and Training Techniques
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
Organization Leadership and Teamwork
Development

3564301
3564501
3563609
3563614

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

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาจานวน 7 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation to Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
Preparation for on-the-job Training in
Management
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Job Training in Management

3503802
3564906
3564907

น(ท-ป-อ)
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1(45)
6(540)
2(90)
5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
3521103
3541101
3561101

รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
1551402
3561501
3591101

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
รวม

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การจัดการสานักงานและเอกสาร
หลักเศรษฐศาสตร์
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1551403
3531101
3562102
3562601

ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
การเงินธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3532102
3562507
3562503
xxxxxxx

รหัสวิชา
3564201
3563515
3563206
35633101
Xxxxxxx
Xxxxxxx

รหัสวิชา
3563801
3563811
3564514
3563901
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
วิชาเอกเลือก
รวม

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

การจัดการเชิงกลยุทธ์
สถิติเพื่อการจัดการ
การวางแผนและการจัดการโครงการ
จิตวิทยาธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการวิจัยทางธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผนให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน
1) แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3564516 การจัดการการดาเนินงาน
3564902 สัมมนาทางการจัดการ
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ
3564906 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
รวม
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(90)
3(2-2-5)
14 หน่วยกิต

รหัสวิชา
3564907

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

น(ท-ป-อ)
5(450)
5 หน่วยกิต

2) แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
3564516
3564902
3564905
3504906
xxxxxxx

รหัสวิชา
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการการดาเนินงาน
สัมมนาทางการจัดการ
การวิจัยด้านการจัดการ
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
3(2-2-5)
14 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(540)
6 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ - สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ลาดับ
1
2
3
4

5

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางปาณิสรา จรัสวิญญู
ผู้ช่วย
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วย
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและ
ศาสตราจารย์ การพัฒนา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ อาจารย์ กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2550
2547
2538
2544
2536
2555
2541
2534
2553
2550

(2) อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
2 นายสันติ คู่กระสังข์
อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
3 นายธนัชพร หาได้
อาจารย์ บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
4 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
5 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
หมายเหตุ ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก

3.2.2 อาจารย์ประจา
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2558
2550
2548
2555
2550
2555
2550
2547
2541
2544
2540

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

1

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

2

นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ

3

นางปาณิสรา จรัสวิญญู

4

นางสาวพลอยณัชชา
เดชะเศรษฐ์ศิริ
นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

5

6

7
8

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ผู้ช่วย
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
อาจารย์

กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
รอง
ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนาทรัพยากร
ศาสตราจารย์ มนุษย์)
พบ.ม.(ประชากรศาสตร์)
ศศ.บ.(การจัดการ)
นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ช่วย
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
ศาสตราจารย์ พัฒนา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวประภัสสร กลีบประทุม
อาจารย์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บช.บ.(การบัญชี)
นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร
อาจารย์ ปร.ด. (การจัดการ)
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปีที่จบ
การศึกษา
2555
2550
2547
2538
2544
2536
2553
2550
2546

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2537
2532
2555

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2541
2534
2011
2013
2558
2550

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

9

นายสันติ คู่กระสังข์

อาจารย์

10

นายธนัชพร หาได้

อาจารย์

11

นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์

อาจารย์

12

นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์

อาจารย์

13

นายมนตรี ใจแน่น

อาจารย์

14

นายเมธี มธุรส

อาจารย์

15

นางสาวชลธิชา แสงงาม

อาจารย์

16

นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์

อาจารย์

17

นายจักรพันธ์ หวาจ้อย

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
วท.บ. วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและ
เครื่องประดับ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ. (ไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ
การศึกษา
2548
2555
2550
2555
2550
2547
2544
2544
2540
2554
2551
2558
2545
2552
2543
2558
2553
2553
2550

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

18

นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

19

นายชัยรัตน์ ขันแก้ว

อาจารย์

20

นายวันชัย เพ็งวัน

อาจารย์

21

นางสาวศุภมาส ผกากาศ

อาจารย์

22

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

อาจารย์

23

นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

อาจารย์

24

นายจิระ ประสพธรรม

อาจารย์

25

นายชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)

ปีที่จบ
การศึกษา
2552
2548
2549
2545
2552
2544
2555
2551
2548

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
บธ.ม.(การตลาด)
ศศ.บ.(การตลาด)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

บธ.ม.(การตลาด)
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทาง

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2551
2547

32

2543
2555
2552
2553
2543

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

26

นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม

27

นางถมรัตน์ เงินทอง

28

นางเพชรา บุดสีทา

29

นางสาวรรณพรรณ รักษ์ชน

30

นางราตรี สิทธิพงษ์

31

นายอนุ ธัชยะพงษ์

32

นางสาววรภรณ์ โพธิ์เงิน

33

นางอมรา ครองแก้ว

34

นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

อุตสาหกรรม)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.(บัญชีการเงิน)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2546
2536
2543
2529
2555
2546
2526
2544
2540
2543
2527
2544
2526
2535
2524
2537
2523

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2551
2546

33

35

นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

36

นางสาวศิริพร โสมคาภา

อาจารย์

37

นางสาวอนุธิดา จันที

อาจารย์

38

นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

อาจารย์

39

นางสาววีรวรรณ แจ้งโม้

อาจารย์

40

นางสาวิตรี พรหมรักษา

อาจารย์

41

นายเอกวินิต พรหมรักษา

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

3.2.1 อาจารย์พิเศษ

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม.(การเงิน)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(การเงิน)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)

-ไม่มี-

34

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่จบ
การศึกษา
2552
2549
2552
2547
2552
2540
2553
2543
2557
2552
2557
2554
2553
2550

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึ กษา
ที่จัดอยู่ในวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่
สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทนได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหนึ่งใน
องค์กร การได้รับประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
2) มีทักษะการทางานด้านการสื่อสารข้อมูล การจัดการ การวางแผนการดาเนินงานและการหา
ปัญหาและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งกล้าคิด กล้าพูด กล้าทามากขึ้น
3) มีการพัฒนาด้านทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่ น มีความรับผิดชอบและมีความมั่นใจในตนเอง
ตลอดจนมีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ รวมถึงการพัฒ นาบุคลิกภาพของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 วิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
4.2.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา
และมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
หรือจานวน 16 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
-ไม่มี-

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
35

คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมใน
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง

3. จิตบริการ
4. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นา และ
การทางานเป็นทีม

5. มี ค วามรู้ ทั น สมั ย และพั ฒ นาความรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อพั ฒนาตนเองและสามารถใช้ความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ หรือการศึกษาต่อในระดับสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 สอดแทรกกิจกรรมที่ฝึกทักษะ พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทัศคติทางวิชาชีพในรายวิชา
ที่เรียน รวมทั้งจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ การจัดการ มาเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือเป็นวิทยากรร่วมบรรยายตามลักษณะ
ของแต่ละรายวิชา
2.2 การมอบหมายงานในแต่ ล ะวิ ช าที่ ต้ อ งน า
ความรู้จากทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการ
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการ
2.3 การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ การ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเน้นให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฏิบัติภาคสนาม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตบริการ
4.1 การจัดทาโครงงาน งานวิจัย การอภิปรายหรือ
การสัมมนาในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
- ส่งเสริมให้มีการนาหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้ มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการ
กลุ่ม บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้าง
ความรับผิ ดชอบ เคารพและยอมรับสิ ทธิ เสรีภาพ
ของสมาชิกกลุ่ม
5.1 จั ดการเรี ยนการสอนในรายวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน สัมมนา
ในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ โครงงานธุรกิจ
จาลอง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน การค้นคว้างานวิจัย เพื่ อให้ นั กศึกษาฝึ กฝน
วิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการ
5.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและซักถามข้อ
สงสัยจากสถานประกอบการ
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม
6. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษา 6.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อทารายงาน
ค้นคว้า กาหนดประเด็นปัญหา เก็บรวบรวม
โครงงานหรืองานวิจัย
ข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ และนาเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ

กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย
การตรงต่อเวลา การส่งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
1.2 มีระเบียบวินัยและความ
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงถึง การมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
เป็น แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ต่อตนเอง สังคม
ตนเองเข้า ใจผู้อื่น เข้าใจสังคมไทย
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
และสังคมโลก
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.4 รู้ จั กค วาม จริ งขอ งชี วิ ต 1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
คุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ ดาเนิ น ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง
ชี วิ ต โดยพื้ น ฐานตามหลั ก ปรั ช ญา ตามระเบียบข้อบังคับของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัย

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การขานชื่อ การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความเข้าใจแนวคิด
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปฏิบัติเพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี
สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
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1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
สื่อสาร
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู มอบหมาย
2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ งาน
2.3 ประเมินจากรายงานผล
และนาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
การศึกษาดูงาน
และสังคมศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทา
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ นาข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้
3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นาและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการทางานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based
Instruction)
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา
และผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการ
รายงานผลการดาเนินงานและ
การแก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการ
ทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 ประเมิ น จากการราย
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 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
การดารงชีวิต
5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
และเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดย
เน้นความสาคัญของการใช้ภาษา
และบุคลิกภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2

5.1

5.2

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย













1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ













1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน



















1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร



















1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร













1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

















1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

















1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร















1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน















1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร













กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
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5.3

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.4

3.1

3.2

4.1

















4.2

5.1

5.2

5.3





1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน



1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ



1511001 จริยธรรมกับมนุษย์



















1511002 ความจริงของชีวิต



















1521001 พุทธศาสน์

















1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า









2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์









2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง





2061001 สังคีตนิยม





3501001 การพัฒนาภาวะผู้นา



3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม



2.3

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ








































































































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย



2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง



2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์







2521002 อาเซียนศึกษา





2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น



2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับการเมืองการปกครองไทย

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

















































































3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ









3531001 การเงินในชีวิตประจาวัน



3541001 การเป็นผู้ประกอบการ



2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป



ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ




3591002 เศรษฐกิจพอเพียง









5.2



5.3









5.1












กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่ คุณภาพชีวิต















1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ















4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ประจาวัน



4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ






กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4



4071001 สุขภาพและสุขอนามัย

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

2.1

2.2





2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะ
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร
และความ
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
4.1

4.2





5.1

5.2

5.3



4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน















4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ















4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

















4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

















4121006 โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

















5001001 เกษตรในชีวติ ประจาวัน





























5071001 อาหารเพือ่ สุขภาพ
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจาวัน









43











2.2. หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์การและสังคม
1.3 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม เสี ย สละ และซื่อสัตย์ สุจ ริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.4 มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม
สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไข
ข้ อ ขั ด แย้ ง ใน องค์ ก ารได้ และล าดั บ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็ น ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.ความรู้
2.1 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
หลักการ พัฒ นาการใหม่ๆ และทฤษฎี ที่
สาคัญในสาขาวิชาที่ศึกษา

2.2 สามารถบู ร ณาการ และประยุ ก ต์
ความรู้ในสาขาวิชาที่ ศึกษากับ ความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน าไปใช้และ
แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี
ให้กับนักศึกษา เพื่อปลูกฝัง
ระเบียบวินัยด้านการตรงต่อเวลา
ในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายที่
ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา โดยแสดง
ให้ เห็ น ผลดี ข องการปฏิ บั ติ ต น
อย่างมีคุณธรรม
1.3 กาหนดให้มีความรับผิดชอบ
ในการทางานกลุ่ม โดยฝึกให้รู้จั ก
หน้าที่ของการเป็นผู้ นากลุ่มและ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม
2.ความรู้
2.1 ใช้ ก ารสอนในหลากหลาย
รู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็น
ไปตามลักษณะของรายวิชาตลอด
จนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2 ส่งเสริมให้รูปแบบการบูรณา
การการเรียนการสอน การเรียนรู้
จากแหล่งชุมชน สื่ออิเล็กทรอนิคส์
สถานประกอบการจริง โดย
การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
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การประเมินผลการเรียนรู้
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา
ของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น
เรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบ หมาย และ
การร่วมกิจกรรม
1.2 ประเมิ น จากการมี วินั ย
และความพร้อ มเพรีย งของ
นั กศึ กษ าใน การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
1.3 ปริมาณการกระทาทุจริต
ในการสอบ
1.4 ประเมินจากความรับ
ผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
2.ความรู้
2.1 ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาคเรี ย น และปลายภาค
เรียน

2.2 ประเมินผล การศึกษาดู
งาน และการเข้าร่วมอบรม
สัมมนา พัฒนาการการ
เรียนรู้ของนักศึกษาจากการ
ปฏิบัติจริง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
เฉพาะที่เป็นศาสตร์ในสาขาที่ศึกษา

กลยุทธ์การสอน
2.3 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศอันเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่ศึกษา เพื่อให้รู้ลึก รู้
กว้างในศาสตร์นั้นๆ
3.ทักษะทางปัญญา
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 3.1 การใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ
3.2 ทักษะในการรวบรวม ศึกษา คิดเชิง 3.2 การอภิ ป รายกลุ่ ม เกี่ ย วกั บ
วิเคราะห์และวิพากษ์ สรุปประเด็นปัญหา ปัญหาทางธุรกิจ
3.3 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน 3.3 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทา
สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา โค รงก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารห รื อ
อย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมทางธุรกิจ
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบ
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถใช้ ค วามรู้ ในศาสตร์ ม าชี้ น า 4.1 มอบหมายงาน/โครงงาน/
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในการพัฒนา
องค์ ก าร/ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น /สั ง คม
พร้อมนาเสนอและ/หรือเผยแพร่
ต่อหน่วยงาน/สังคม/สาธารณชน
4.2 สามารถสื่ อ สารและสนทนา โดยใช้ 4.2 ให้จัดทาโครงการต่างๆ ทาง
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศกับกลุ่ม ธุรกิจ
คนหลากหลายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตลอดจนให้ ค วามช่ว ยเหลื อ และอานวย
ความสะดวกในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้ งใน
บทบาทของผู้นา หรือผู้ปฏิบัติงานได้
4.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ 4.3 ให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการ/
มอบหมาย เป็ น ผู้ คิ ด ริ เริ่ ม ในการพั ฒ นา กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย
และเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สั ม พั น ธ์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ร่ ว มกั บ บุ ค คล/หน่ ว ยงาน ทั้ ง
ภายในและภายนอก
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การประเมินผลการเรียนรู้
2.3 ประเมินการจัดทา
รายงานและการนาเสนอ
ของนักศึกษา
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมิ น ความสามารถ
ใน ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าต าม
กรณีศึกษา
3.2 ประเมินความรู้จากการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม ห รื อ ก า ร
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
3.3 ประเมิ นจากการสรุ ป
รายงาน การน าเสนองานใน
ชั้ น เรี ย น และการใช้ แ บบ
ทดสอบ
4.ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สั ง เกตจากพฤติ ก รรม
แ ล ะ ก ารแ ส ด งอ อ ก ข อ ง
นักศึกษา
4.2 ประเมิ น ผลการจั ด ท า
โครงการต่ า งๆ ทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนประเมิ น ความพึ ง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง

4.3 ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร จั ด
โค รงก าร/กิ จกรรม ที่ ท า
ร่ ว มกั บ บุ คคล/หน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอกและความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานผลการเรียนรู้
5. ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถสื่อสารอย่างมีป ระสิทธิภ าพ
ทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รู ป แบบของสื่ อ การน าเสนอได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5.2 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่ อ สาร และวิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณ
และเชิงคุณภาพ
5.3 สามารถคิ ดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ
และถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประ สิทธิ
ภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การวิเคราะห์และการสื่อสาร
ในระหว่างการสอน ซึ่งนักศึกษา
สามารถอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียน
5.2 จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
ที่ หลากหลาย เพื่ อเสนอแนวทาง
การแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสม โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 มอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษา
ค้ น คว้ า และน าเสนอโดยใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประเมินผลการเรียนรู้
5. ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอรายงานและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม
5.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
สามารถในการวิ เ คราะห์
ปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ข
สถานการณ์ ที่ ห ลากหลาย
รวมทั้งสามารถนาเสนอด้วย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้
อย่างถูกต้อง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
(Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

หมวดวิชาแกน
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1











1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2











3531101 การเงินธุรกิจ





3541101 หลักการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ








3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์





3591101 หลักเศรษฐศาสตร์














































หมวดวิชาบังคับ
3561501 การจัดการสานักงานและเอกสาร
3521103 หลักการบัญชี
3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
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5.2











5.3

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

3.3

4.1

5.1







5.2

5.3

หมวดวิชาบังคับ
3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

















3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ











3563101 จิตวิทยาธุรกิจ



3563515 สถิติเพื่อการจัดการ



3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน





3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง





3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ




3564516 การจัดการการดาเนินงาน
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หมวดวิชาเอกเลือก















3564902 สัมมนาทางการจัดการ
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ
3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม



























คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

3563202 แผนธุรกิจ



3563508 ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ



3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ



3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1



3.2



3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1



























3563518 การพยากรณ์ธุรกิจ











3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม









3563608 บุคลากรสัมพันธ์







3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร








3563801 การจัดการคุณภาพ



3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการ



3564501 การจัดการธุรกิจชุมชน
3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3563614 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
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3563612 การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล



















5.2












5.3

คุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา
1.1

1.2

1.3

ความรู้

1.4

2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1

หมวดวิชาฝึกประสบการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา



3503802 สหกิจศึกษา






3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
3564907 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
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5.2

5.3

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
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
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 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. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้
4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมิ นผลของมาตรฐานผลการ
เรียนรู้แต่ละด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ
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4.5 วิธีอื่นๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึ กษาเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
สาหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร คณะ
และ มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานองค์การ
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้ าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายของหลั กสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ
1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ท างวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
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2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย การนาเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดูงานและ
สัมมนา เป็นต้น
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.6 จัดให้ อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิช าการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศเมื่อมีโอกาส

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้กาหนดแนวทางการบริหารงานและการดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การบริหารหลักสูตร
1.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2 กาหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1.3 กาหนดระบบการรับนักศึกษา โดยกาหนดคุณสมบั ติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา เพื่อให้ได้
นั กศึกษาที่มีคุณสมบั ติและความพร้อมทางปัญญา สุ ขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่ นที่จะเรียนและมีเวลา
เพียงพอเพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด ทั้งนี้หากนักศึกษาที่รับเข้า
มีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
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1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาทุกปีการศึกษา
1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่คานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง
1.7 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน
1.8 กาหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
1.10 กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.11 กาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพื่อให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งกาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
1.12 หลักสูตรจะดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
1.13 จัดให้มีการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้เพื่อจัดหาตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
2.1.2 คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดาเนินการ
ต่างๆของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาให้มาก
ที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
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ในสถานที่ ตั้งมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร ใช้อาคาร 11 คณะวิ ทยาการจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน
ลาดับที่ รายการ
จานวน
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

จานวน

หน่วย

ลาดับที่

(2) อุปกรณ์การเรียนการสอน
รายการ

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

เครื่องขยายเสียงประจาห้องเรียน (Amplifier)

12

เครื่อง

8

เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล (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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ลาดับที่
12

รายการ
เก้าอี้

จานวน

หน่วย

340

ตัว

หมายเหตุ: มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะวิทยาการจัดการ

นอกสถานที่ตั้ง ใช้ อาคาร 4 และ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน
ลาดับที่

รายการ

จานวน

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

จานวน

หน่วย

273

เครื่อง

ลาดับที่
1

(2) อุปกรณ์การเรียนการสอน
รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
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ลาดับที่

รายการ

จานวน

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

เครื่องขยายเสียงประจาห้องเรียน (Amplifier)

24

เครื่อง

8

เครื่องพิมพ์สาเนาดิจิทัล (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

เก้าอี้

1,500

ตัว

หมายเหตุ: มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
2.2.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สานักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
หนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มากกว่า 190,285 เล่ม มีวารสารวิชาการ กว่า 2,902 รายการ และมีฐานมูลออนไลน์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง
อีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ห้ องสมุ ดของโปรแกรมวิ ชาฯ ได้ จั ดเตรียมหนั งสื อด้านบริหารธุรกิ จ
เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด จานวนกว่า 300 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
การจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขนาดพื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม. ทรัพยากร
18,450 เล่ม คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น 9 เครื่อง สามารถให้บริการได้ วันละ 300 คน ณ อาคารสิรินธร
ชั้น 1 ทั้งนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสืบค้นฐานข้อมูลและมีฐานมูลออนไลน์ที่อยู่
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ในดัชนีอ้างอิงอีกไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูลเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และมีระบบยืนคืน
หนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และแม่สอด
ห้องสืบค้น INTERNET มีคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูลจานวน 48 เครื่อง มีความเร็วใน
การให้บริการ 20 MKbps ณ อาคารสิรินธร ชั้น 1 และจุดสัญญาณ Wifi สาหรับสืบค้นข้อมูลผ่าน
Internet จานวน 2 จุด
นอกจากนี้ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาฯ ได้จัดเตรียมหนังสือด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การบัญชี การตลาด จานวนกว่า 200 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
2.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติ
งานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อ
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิด และได้ทา
2.3.3 มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน
2.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตลอดจนมี ห นั งสื อ ต าราและวารสารในสาขาวิ ช าที่ เปิ ดสอนทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มือ
2.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2
2.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1
2.3.7 มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2.3.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนสาหรับการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ส่วนบุคคล
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทาแบบสอบถามสารวจความต้องการ
และจากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร อ้างอิงตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2548 ข้อ
14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้
2.5 แหล่งการเรียนรู้/แหล่งฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติ/สถานประกอบการสหกิจศึกษา
ลาดับที่
ชื่อสถานที่/สถานที่ตั้ง
1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
222 หมู่ 7 ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรกาหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากาลังของ
หลักสูตร และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ที่มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสัมพัน ธ์กับสาขาวิช าของหลักสู ตรและประสบการณ์ ที่จาเป็นเพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรอย่างมีส่วนร่ วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพื่อดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ อาทิเช่น
3.2.1 การจัดทาแผนอัตรากาลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2.2 การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิด
ภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยดาเนินการให้
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
3.3.3 กาหนดให้ มีคณะกรรมการบริห ารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีองค์ประกอบจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตรเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
3.3.4 ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒ นานักศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ประวัติการศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
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หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา ทั้งนี้
หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจาทาหน้าที่สังเกตการสอนเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
- หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนั กศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อทาหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะทาให้นักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด
5.1.2 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่กาหนดและ
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.3 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพื่อทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่นักศึกษา
5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการกากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม
5.1.5 มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม
5.1.6 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทาระหว่างเรียน
5.1.7 หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังสาเร็จการศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เมื่อนั กศึกษามีปัญหาด้านผลการเรียน หรือด้านวิชาการอื่น 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 หลักสูตรจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
6.2 หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา
6.3 หลักสูตรจัดให้มีการสารวจภาวะการมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน
1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา
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6.4 หลั กสู ตรจั ดให้ มี การประเมิ นหลั กสู ตร รวมถึงส ารวจข้ อมู ลที่ แสดงความสอดคล้ องกับแผน
พัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ก่อนที่จะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนาผลการประเมินไปเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2559 2560 2561 2562 2563

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2.มี รายละเอี ย ดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
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วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
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
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ (ข้อ 1-5)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 10 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/อาจารย์ประจาหลักสูตร ขอรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนของทุก
รายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา
1.2.2 ทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
การทากิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ
12 ว่าด้วยเกณฑ์การวัดผลและการการสาเร็จการศึกษา
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
สาหรับการสร้างกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่า หลักสูตรสร้างให้เกิดผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานได้จริงนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีการระบุรายละเอียดเป็น
ลายลั กษณ์ อักษรในเอกสารรายละเอีย ดหลั กสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์
ภาคสนาม การประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์ การสอบภาคปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม
แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
คณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การ
สอบด้วยข้อสอบกลางของสาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ เป็นต้น
นอกจากนี้การประเมินผลการเรียนรู้ สามารถพิจารณาได้จาก ดังนี้
2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดาเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 โดย
จัดให้มีการประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียน
การสอน และเนื้อหารายวิชา
2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
2.3 การประเมิน หลั ก สู ตรในภาพรวม โดยใช้บั ณ ฑิต และผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่ อ
สารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตที่สาเร็จจากหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ผ ลด าเนิ น งานที่ ป รากฏในรายละเอีย ดของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
3.2 มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินการรายวิชา การดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยสถาบัน อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตรจะประชุมเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปี เกี่ยวกับปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา ควรได้ดาเนินการ
แก้ไขในภาคเรียนต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรให้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดาเนินการตาม
ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบั บ ในเวลาไม่เกิน 5 ปี นั บตั้งแต่เริ่มใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ ห ลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาระดับท้องถิ่น สังคม และประเทศ
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1541001

ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
Thai Language Usage Skills
หลักการ รูป แบบ และวิธีการใช้ภ าษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ ฝึ ก
ปฏิ บั ติการคิด วิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การจับ ประเด็น และการสรุป สาระส าคัญ โดยนาเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์
1541002

ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
Language and Communication for Specifics Purposes
หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน
1551001

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English
การเขี ย นประโยคเบื้ อ งต้ น ตามหลั ก ไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษ ฝึ ก การอ่ า นบทความ
ภาษาอังกฤษสั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
1561001

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่ อ งทั่ ว ไปในชีวิ ต ประจ าวัน การอธิบ ายอย่างง่ายในชี วิต ประจ าวัน เพื่ อ สามารถใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น ได้ใน
สถานการณ์จริง
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1571002

ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
Fundamental Chinese for Tourism
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3 (3-0-6)

คาศัพท์ สานวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้สาหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ
ได้ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ การเดิ น ทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่อ งบิ น การเข้ า พั ก โรงแรม ภั ต ตาคาร
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศที่ดี
1661001

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของค าศั พ ท์ แ ละส านวนภาษาเกาหลี ใ นบทสนทนาเรื่ อ งทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน ฝึ กการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียน การเล่ าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และ
สานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
1691001

ภาษาพม่าพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental Burmese
การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน คาศัพท์ และสานวน
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น
1691002

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา

บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

1001003

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ วิ ธี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรม ปั จ จั ย พื้ น ฐานของพฤติ ก รรม ปั จ จั ย ทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การทางานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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1001005

ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Thinking and Decision Making Skill
กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัด สิ น ใจ ความคิด สร้ างสรรค์ การคิด แบบนิ รนั ย การคิ ด อย่ างมี วิจารณญาณ การคิด แก้ปั ญ หา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจาวัน
1511001

จริยธรรมกับมนุษย์
3 (3-0-6)
Ethics and Human Beings
ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความสาคัญ ของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม
1511002

ความจริงของชีวิต
3 (3-0-6)
Facts of Life
ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การดารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การนาเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒ นาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
3 (3-0-6)
Buddhism
ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมสาคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม
1631001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
3 (3-0-6)
Information for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

2011001

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3-0-6)
Aesthetics of Visual Arts
สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บัน ดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์ แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
นาไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ
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2051001

สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
3 (3-0-6)
Aesthetics of Performing Arts
การจาแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสาคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ
ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
3 (3-0-6)
Music Appreciation
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
3501001

การพัฒนาภาวะผู้นา
3 (3-0-6)
Leadership Development
ความหมาย ความสาคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา การพัฒนาภาวะ
ผู้นา การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3501003

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
3 (3-0-6)
Personality Development and the Arts of Socializing
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพใน
ด้าน การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

2501001

ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
History of Thai Society and Culture
พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่กาหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สั งคมและวั ฒ นธรรมไทย มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ต กทอดจากอดี ต มาสู่ ปั จ จุ บั น ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย
2501003

จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
Public Mind and Civic Social Engagement
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3 (3-0-6)

บทบาทหน้าที่ จิตสานึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่
เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือ
2501004

สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
Interdisciplinary Social Science for Development
ปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติส หวิทยาการทางสังคมเพื่อให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตสานึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา
ศาสนาสาหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่
2521001

โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
3 (3-0-6)
Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒ นาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

2521002

อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
ASEAN Studies
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม 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
ระบบนิ เวศ มนุ ษ ย์ ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม ความสั มพัน ธ์ระหว่างมนุษ ย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่ งแวดล้อม
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2541002

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
Local Resource Management
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3 (3-0-6)

ทรั พยากรท้ องถิ่ น การจั ดการแบบบู รณาการเชิ งระบบ โดยมุ่ งใช้ มาตรการทางสั งคม
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน
2551002

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government
แนวคิด และวิวัฒ นาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐ ธรรมนูญ พัฒ นาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต
2561001

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Introduction to Laws
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท–ป–อ)
3501004

การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Initiation
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิ จ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ
3531001

การเงินในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Finance in Daily Life
การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจาวันสาหรับบุคคลและครอบครัวเพื่อ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสิ นเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง
3541001

การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ
3591002

เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง
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การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้รู้จักความจริงของชีวิต การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับเรียน 6 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่
เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1161001

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
3 (2-2-5)
Sports and Recreation for Quality of Life
ความสาคัญและความจาเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ าและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒ นาสมรรถภาพ ทางกายด้าน
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือการออกกาลังกาย การฝึกการออกกาลังกายในสถานบริการออก
กาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4001002

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Science and Technology for Daily Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environments and Natural Resources Conservation
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3 (3-0-6)

ความหมาย ประเภทของสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ ความส าคั ญ ของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4071001

สุขภาพและสุขอนามัย
3 (3-0-6)
Health and Health Care
ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ โรคติ ด ต่ อ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ การคุ ม ก าเนิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละการป้ อ งกั น
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท–ป–อ)
4091001

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจานอง การจานาและการขายฝาก การคานวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
Mathematics and Decision Making
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่ าจะเป็ น และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้ นฝึ กปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ
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
การใช้ เครื่ อ งมื อ และวิ ธีก ารในการออกแบบและพั ฒ นาเว็บ ไซต์ การประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
ระบบงานขององค์การ การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
4121006

โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
Package Software for Application
การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคา โปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานคานวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวัน
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5001001

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Agriculture in Daily Life
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช
การผลิตสัตว์ เกษตรอินทรีย์ การเกษตรตามแนวพระราชดาริ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

5071001

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Food for Health
อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ
5501001

เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
Technology in Daily Life
ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบารุง

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

24 หน่วยกิต
น (ท–ป–อ)

1551402

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business English 1
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การสื่อสาร
ทางโทรทั ศ น์ ร ะหว่ า งองค์ ก าร ส านั ก งาน ภายในและภายนอกส านั ก งาน การสั่ งสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ
1552403

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การนาเสนอ ข้อมูล
ทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3531101

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการคานวณ
การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผนทางการเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะ
ยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ
3532102

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย
ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิ ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจน
ศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน
เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและแรงงานสัมพันธ์
3541101

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดที่ มี ต่ อ สั งคม และเศรษฐกิ จ พั ฒ นาการของ
แนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์สาหรับส่วนประสมการตลาด การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด
3561101

องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่
สาคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การ
ควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 (3-0-6)
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Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการ
บริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิ ค การวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้ อมแห่ งการแข่ งขั น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
3591101

หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จานวน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

48 หน่วยกิต
น (ท–ป–อ)

3561501

การจัดการสานักงานและเอกสาร
3 (2-2-5)
Office and Documentary Management
หน้าที่และความสาคัญของงานสานักงาน การวางแผนการใช้พื้นที่สานักงาน การจัดทา
แผนผังสานักงาน การปรับปรุงงานในสานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การ
ติดต่อสื่อสารในสานักงาน การควบคุมพนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
3562503

การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Organizational Behavior Management
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับ กลุ่ม และระดับองค์การที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการทางานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมในองค์การ การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3562507

การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
Business Management with Information Technology
ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความสาคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
พัฒนาการและแนวโน้มของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้ บริหาร การ
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ แ ละการด าเนิ น การขององค์ ก าร การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
3562601

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การธารงรักษา
3521103

หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principle of Accounting
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ทาบัญชี
หลักบัญชีคู่ เอกสารบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป
สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดงบการเงินสาหรับ
กิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า
3562102

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
3563101

จิตวิทยาธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Psychology
ลักษณะของจิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาในการทางาน จิตวิทยาในการบริหารบุคคล มนุษย์
สัมพันธ์ในการทางาน การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
กลวิ ธีในการเข้ าใจผู้ อื่ น การให้ ค าปรึ ก ษาและการสอนแนะ การปรับ ตั ว ทางสั งคมและจิ ต วิท ยาการ
บริหารงานในการแข่งขันในเชิงธุรกิจ
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3563204

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
Innovation and Change Management
เเนวคิดและประเภทของนวัตกรรม กระบวนการการเกิดนวัตกรรม ปัจจั ยส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมในองค์ การ และการน านวัตกรรมมาใช้ ในองค์ การแนวคิ ดและสาเหตุ การเปลี่ ยนแปลงองค์ การ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
3563206

การวางแผนและการจัดการโครงการ
Planning and Project Management
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3 (3-0-6)

ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน
การจัดทาโครงการ การดาเนินงานและจัดการโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
โครงการ และการประเมินผลโครงการ
3563515

สถิติเพื่อการจัดการ
3 (2-2-5)
Statistics for Management
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
ข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ โดย
นามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการดาเนินงานธุรกิจ
3563811

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความส าคัญ และความเป็ นมาของการจัดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุป ทาน กระบวนการ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ
คลั งสิ น ค้ าและบริ ห ารช่ อ งทางในการกระจายสิ น ค้ า การขนส่ ง การให้ บ ริก ารลู ก ค้ า และการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3563901

หลักการวิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Principle of Business Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563515 สถิติเพื่อการจัดการ
ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของ
การวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้าง
เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดทา
และนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท–ป–อ)
3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน
ทางตรงต่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ องค์การการค้าโลกและ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์ในการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ การบริห ารการดาเนินงานและการจัดการโซ่อุปทาน การบริห ารการตลาดระหว่าง
ประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทข้ามชาติ
3564516

การจัดการการดาเนินงาน
Operation Management

3 (2-2-5)
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การผลิ ตและการจัดการดาเนิ นงาน การเพิ่ มผลผลิ ตหรือผลิ ตภาพ การวางแผนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การ
วางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
3564902

สัมมนาการจัดการ
3 (2-2-5)
Seminar in Management
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการบริห ารจัดการ ศึกษาข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการองค์ก ารในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแสดงความคิด ตลอดจนมีกระบวนการตัดสินใจในด้านการ
จัดการแล้วนาข้อมูลมาสรุปอภิปรายและรายงานผล
3564905

การวิจัยด้านการจัดการ
3 (2-2-5)
Management Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัย ทางการจัดการ การปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การนาเสนอรายงานการวิจัย
และการเขียนบทความวิจัย

2.3) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

รหัสวิชา

น (ท–ป–อ)

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3563202

แผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Plan
ความสาคัญของแผนธุรกิจ องค์ประกอบที่สาคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
3563508

ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ
3 (2-2-5)
Office Information Technology
การทางานและระบบในสานักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้
ในการจัดการสานักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทาเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การ
จัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ
3563513

การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ

3 (3-0-6)
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Integrative Organization Development
แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บ หลั กการบริห ารงานเชิ งพฤติ กรรมศาสตร์การผสมผสานความ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นการสร้างทีมงาน
เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
3563517

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Negotiation
แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สาคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง
กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3563518

การพยากรณ์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Forecasting
ลักษณะและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นถึงวิธีการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3563604

บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3 (3-0-6)
Personality and Social Roles
การพัฒ นาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้นาทางธุรกิจทุกระดับ
เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทาง
ธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ
ทางด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และ
รู้จักทาการวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางานอย่างมีความสุข
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3563608

บุคลากรสัมพันธ์
3 (3-0-6)
Staff Relation
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การเจรจาต่อรอง
การระงับ ความขัดแย้ งและข้ อพิ พาทในองค์ก าร บทบาทของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยต่ างๆ ในการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบัน
3563610

การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3 (3-0-6)
Staff Efficiency Development
ขอบเขต ปรั ช ญา และอุ ด มการณ์ ในการพั ฒ นาตนเอง บุ ค ลิ ก ภาพและการส ารวจ
บุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และ
แลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทางานวัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิต
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และ การทางานการสารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทางาน การสร้าง
ความเชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
3563612

การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล
3 (3-0-6)
Compensation and Evaluation Management
ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบการจัดการค่าตอบแทน กระบวนการจัดการค่าตอบแทน
การจัดทาโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ แนวความคิดและหลักการในการประเมินผล
การปฏิบั ติงาน วิธีการและเครื่องมือหลักที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ประเมินการ
ปฏิบัติงาน การแจ้งหารือและการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน
3563801

การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
Quality Management
หลักการ แนวคิด ปรัชญา วิวัฒ นาการและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ การจัดการ
คุณภาพในองค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking) ระบบลีน การวางแผนและการควบคุม
คุ ณ ภาพด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพ (7QC Tools) การจั ด การแบบซิ ก ซ์ ซิ ก ม่ า ระบบ
มาตรฐานสากล (ISO) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท–ป–อ)

3564301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Accounting
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และ
การตั ด สิ น ใจ โดยศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ต้ น ทุ น รวม และการบั ญ ชี ต้ น ทุ น ผั น แปร การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจากัดของข้อมูลต่างๆ
การจัดทางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด
3564501

การจัดการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
Community Business Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่ม
แกสินคาชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันและสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจชุมชน การเปนผูประกอบ
การธุรกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็จ และสามารถทาใหธุรกิจชุมชนสรางเศรษฐกิจแกประเทศทาใหเกิดการ
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พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มในสิ นคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการสาหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน
3563609

เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3 (2-2-5)
Seminar and Training Techniques
หลักการแนวคิดการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรมและการสัมมนา การจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติการจัดอบรมและการสัมมนา และการประเมินผลการฝึกอบรม
และการสัมมนา
3563614

การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3 (2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้นา แนวคิดการพัฒนาองค์การ
และการท างานเป็ นที ม วิ ธี การพั ฒ นาการท างานเป็ นที มและภาวะผู้ น า การสื่ อสารและการสั่ งการที่ มี
ประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งในทีม การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและดาเนินกิจกรรม
กรณีศึกษาต่างๆ โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร
โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ

2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จานวน

7 หนวยกิต

รหัสวิชา

น (ท–ป–อ)

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
1 (45)
Preparation to Cooperative Education
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับสหกิจ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งการเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพในสาขาวิชา การจัดทาโครงการ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนาเสนอผลงานโครงการ
3503802

สหกิจศึกษา
6 (540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กาหนดเป็นเวลา
16 สั ปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง ในหน่วยงานราชการหรือองค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
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เอกชนอย่างมีระบบ มีการเรีย นรู้ป ระสบการณ์ จากการปฏิบัติงานและมีคุณ ภาพตรงตามที่ห น่วยงาน
ต้องการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ป รึกษาและมีการปั จฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการต่างๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
3564906

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
2 (90)
Preparation for on-the-job Training in Management
การเตรี ย มความพร้ อมของผู้ เรีย นก่ อนออกฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ในด้ านการรับ รู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการจัดการ โดยการฝึกปฏิบั ติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ
อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการจัดการ
3564907

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
5 (450)
Job Training in Management
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3564906 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษา
ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง
ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม นอกจากนั้นยังกาหนดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของ
การฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน แต่
ต้องไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวม
ในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับ หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตร 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจน วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยกิต คาอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
หมวดวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
30
100
42
36
15
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

136 หน่วยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

30
91
24
48
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

127 หน่วยกิต
เหตุผล

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in General Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. B. A. (General Management)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
Program in General Management
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. B. A. (General Management)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านการจัดการ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีจิตบริการ มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีม
และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
เจตคติทดี่ ีต่อวิชาชีพของตน
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดาเนิน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบตั ิ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณลักษณะของการเป็นผู้นาควบคู่กับการเป็นสมาชิก
2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการจัดการ สามารถนาความรู้
ที่ดีของสังคม
ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการวางแผนและตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ า งๆ
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและภูมิ
ประเทศและสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
3. มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการเหตุผลใน
การคิ ด และสามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สอดคล้ อ ง
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เหตุผล
คงเดิม

คงเดิม

ปรับปรุง
เพื่อให้ครอบคลุม
เหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
เพื่อให้ครอบคลุม
เหมาะสมตาม
โครงสร้างหลักสูตร
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เหตุผล

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาวะการณ์ปัจจุบัน
4. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
สถานการณ์ แ ละวั ฒ นธรรมขององค์ ก าร ปฏิ บั ติ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นาควบคู่กับการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร มีความสามารถใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การ

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) 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6) ปรับปรุง
Business English 1
Business English 1
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่างองค์การ ศัพท์
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ทนั สมัย
และสานวนทางธุรกิ จที่ใช้ในสถานการณ์ ห รือ องค์ก ารที่ แตกต่างกั น ศัพ ท์เฉพาะ การสื่อสารทางโทรทัศน์ระหว่างองค์การ สานักงาน ภายในและภายนอกสานักงาน

88

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

องค์การ การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารทางธุรกิจ

การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ

เหตุผล

1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6) ปรับปรุง
Business English 2
Business English 2
คาอธิบายรายวิชา
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
เพื่อให้ทนั สมัย
การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การ
ทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น นาเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม
การนาเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า การเงิน การธนาคาร การโรงแรม
บันทึกและรายงานการประชุม
3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่
ธุรกิจ ต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

ปรับปรุงรายวิชา
ตามการจัดกลุม่
วิชาเฉพาะตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร

3521101 การบัญชี 1
3(3-0-6)
Accounting 1
ลั ก ษณะ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี แม่ บ ทการบั ญ ชี
ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก

ตัดรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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บั ญ ชี ในสมุ ด รายวัน ทั่ ว ไป สมุ ด รายวั น เฉพาะ บั ญ ชี แ ยกประเภท การปรับ ปรุ ง
รายการบัญชี การปิดบัญชี การจัดทากระดาษทาการ งบทดลอง งบกาไรขาดทุน งบ
ดุลของกิจการให้บริการ กิจการขายสินค้า
3521102 การบัญชี 2
3 (2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคานวณค่าเสื่อมราคาแบบ
ต่างๆ การคานวณราคาทุ นของสิน ทรัพ ย์ในระบบการบัน ทึกบัญ ชีสิน ค้าคงเหลื อ
ปลายงวดและระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบสาคัญจ่าย
การบัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากาไร

เหตุผล

ตัดรายวิชา
ออกตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร

3521103 หลักการบัญชี
3 (2-2-5)
Principle of Accounting
ข้อสมมติฐานทางการบั ญ ชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนั กงาน
บัญ ชีและผู้ทาบัญ ชี หลักบัญ ชีคู่ เอกสารบันทึกบัญ ชี การบันทึกรายการในสมุด
รายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกใน
สมุดแยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดงบการเงินสาหรับกิจการ
บริการและกิจการซื้อขายสินค้า
3531101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6) 3531101 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลักการบัญชี
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่งานการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่ใช้
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่
ในการวิเคราะห์การวางแผนทางการเงิน การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา ใช้ ในการค านวณ การวิ เคราะห์ ผ ลการค านวณ การวางแผนทางการเงิ น การ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและ คานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบ
ระยะยาว ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล
ลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวใน
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เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกั บธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็น
ต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา
และแรงงานสัมพันธ์
3541101 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย แนวคิดและความสาคัญของการตลาด สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาด
เป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณ ฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจ
3543101 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์
ตลาด การกาหนดตามเป้าหมายการวางแผนการจัดการผลิตภัณ ฑ์ ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ
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ตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน
เป็ น ต้ น และหลั กกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิ ชย์ว่าด้ วยนิ ติ ก รรม
สัญญาและแรงงานสัมพันธ์
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดที่ มี ต่ อ สั งคม และเศรษฐกิ จ
พัฒ นาการของแนวความคิด การตลาดกิ จกรรมและหน้ าที่ ต่างๆ ทางการตลาด
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ ส่ ว นประสมการตลาด การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด

เหตุผล
คงเดิม

ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
เพื่อให้ทันสมัย

ตัดรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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3561101 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่การ
วางแผน การจั ด คนเข้ า ท างาน การสั่ ง การ การจู งใจคนท างาน การควบคุ ม
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

3561101 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6) คงเดิม
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่
การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุม
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริห ารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6) คงเดิม
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3–0–6)
Micro-Economics
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การ
จัดสรร ค่ าตอบแทนให้ แก่ปั จจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่ าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร
บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

ตัดรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macro-Economics

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง

3 (3–0–6)
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ เช่น การ
บริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐ การส่งออก การนาเข้า การว่าจ้าง
การทางาน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน
การค้าระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

เหตุผล
หลักสูตร

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
Principles of Economics
ตามโครงสร้าง
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น หลักสูตร
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2–2-5)
ตัดรายวิชา
Information Technology in Business
ตามโครงสร้าง
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบ
หลักสูตร
ของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การนามาประยุกต์ใช้กับ
งานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและ
สร้างกราฟจากข้อมูล การนาเสนอสารสนเทศ เป็นต้น
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เหตุผล

3562501 การจัดการสานักงานและเอกสาร
3(2-2-5)
Office and Documentary Management
ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความสาคัญของสานักงานในองค์การธุรกิจ และ
ส่วนราชการ การวางแผนการใช้พื้นที่สานักงาน การจัดทาแผนผังสานักงาน งานสาร
บรรณ แบบฟอร์ ม และครุ ภั ณ ฑ์ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การจั ด รู ป งานให้ ง่า ยและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมพนักงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน

3561501 การจัดการสานักงานและเอกสาร
3(2-2-5)
Office and Documentary Management
หน้าที่และความสาคัญของงานสานักงาน การวางแผนการใช้พื้นที่
สานักงาน การจัดทาแผนผังสานักงาน การปรับปรุงงานในสานักงาน งานสารบรรณ
งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การติดต่อสื่อสารในสานักงาน การควบคุม
พนักงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและรหัส
วิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Mathematic for Management
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานสาหรับธุรกิจ เช่น จานวนจริง การแก้
สมการและอสมการ เซต ฟังก์ชั่น สมการและกราฟ โปรแกรมเชิงเส้นตรง และ
คณิตศาสตร์การเงิน เป็นต้น
3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3561101 องค์การและการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมใน
องค์ การ การรับรู้ ทัศ นคติ ความพึ งพอใจในงาน การจูงใจ ภาวะผู้ นาและการ
ทางานเป็นทีม กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ
3(2-2-5)

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6) คงเดิม
Organizational Behavior Management
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมใน
องค์การ การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ ภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3563515 สถิติเพื่อการจัดการ
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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
3562505 โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การวิเคราะห์และการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Application Software for Analysis and Decision Making
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562502 คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น โปรแกรมกระดานคานวณ
และโปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น เพื่อนามาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีด้านการจัดการ
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจในด้านต่างๆ
3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Human Resource Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3561101 องค์การและการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผล การจัดการค่าตอบแทน การธารงรักษา และควบคุมการปฏิบัติงาน
เป็นต้น ปัจจัยจูงใจทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน และ ศึกษาปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
3563506 การจัดการการดาเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการตัดสินใจ เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ

Statistics for Management
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัด การกระจายข้ อ มู ล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่ า เฉลี่ ย ประชากร การ
ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
ประชากร และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอย
และสหสั ม พั น ธ์ โดยน ามาวิ เคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจในการ
ดาเนินงานธุรกิจ

ในรายวิชา วิชาที่
ต้องเรียนมาก่อน
และค าอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า ต า ม
โครงสร้ า งของ
หลักสูตร
ตัดรายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

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

ปรับปรุงชื่อ
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

3564516 การจัดการการดาเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Management
การผลิตและการจัดการดาเนินงาน การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ การ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน ทาเลที่ตั้ง

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและรหัส
วิชาตาม
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ปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านการวางแผน การควบคุม และการดาเนินงาน
ขององค์การธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด โดยอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ
เช่ น การเลื อ กที่ ตั้ งโรงงาน การวางผั งโรงงาน การออกแบบสายการผลิ ต การ
วิเคราะห์วิธีและขั้นตอนการทางานให้ง่ายขึ้น และการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น
3563507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Management with Information Technology
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3562505 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย บทบาท องค์ประกอบ และลักษณะของระบบ
สารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมการดาเนินงาน และประเมินผล
การดาเนินงาน เป็นต้น

การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และ โครงสร้างของ
หลักสูตร
การจัดการสินค้าคงคลัง

3563801 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3562504 สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒ นาการ หลักการ แนวคิดเรื่องคุณ ภาพ ปรัชญาและ
แนวคิดการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพในองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้ ง องค์ ก าร (Total Quality Management) รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ งชาติ (Thailand
Quality Award) การวางแผนและการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตและการลด
ต้นทุน การผลิต โดยใช้เทคนิควิธีการทางสถิติและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

3562507 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Management with Information Technology
ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความสาคัญของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ พัฒนาการและแนวโน้มของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
ระบบเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และการดาเนินการขององค์การ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
3563801 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลั ก การ แนวคิ ด ปรั ช ญา วิ วั ฒ นาการและทฤษฎี ข องการจั ด การ
คุณภาพ การจัดการคุณภาพในองค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking)
ระบบลีน การวางแผนและการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ
(7QC Tools) การจัดการแบบซิกซ์ซิกม่า ระบบมาตรฐานสากล (ISO) การบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (Total Quality Management) รางวั ล คุ ณ ภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award)

3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5) 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Principle of Business Research
Principle of Business Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562504 สถิตเิ พือ่ การตัดสินใจและการจัดการ
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563515 สถิติเพื่อการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ
ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย
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คาอธิบาย
รายวิชาและรหัส
วิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร
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ของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสม ประเภทของการวิ จั ยทางธุ รกิ จ การเลื อกรู ปแบบและวิ ธี การวิ จั ยให้ เหมาะสมกั บ
กับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สถานการณ์และทรัพยากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดทาและนาเสนอโครงร่างงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดทาและนาเสนอโครงร่างงานวิจัย
3564904 โครงงานด้านการจัดการ
3(3-0-6)
Management Project
โครงงานเกี่ยวกับการจัดการ ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้ความรู้ในเชิงทฤษฎีไป
ประยุกต์ใช้กับงานจริง และนาเสนอรายงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งที่ได้
ดาเนินการตลอดทั้งภาคการศึกษา
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ
3(2-2-5)
Management Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวมรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การ
นาเสนอรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

3564905 การวิจัยด้านการจัดการ
3(2-2-5)
Management Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การนาเสนอรายงาน
การวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

คงเดิม

3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจ
ต้ อ งมี ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ งการสร้า งจริย ธรรมในองค์ ก ารธุร กิ จ เน้ น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

ปรับปรุงเปลี่ยน
รหัสวิชาใหม่
เนื่องจากเดิมเป็น
วิชาแกนเปลี่ยน
เป็นวิชาเอก
บังคับ คาอธิบาย
รายวิชาคงเดิม
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3564811 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญและความเป็นมาของการจัดการลอจิสติกส์ ซึ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการจัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็ว ตั้งแต่การเคลื่อนตัวของวัตถุดิบและข้อมูล จนเข้าสู่กระบวนการผลิต
การกระจายสินค้าไปจนถึงจุดที่ลูกค้าได้รับสินค้ า และบริการหลังการขาย รวมทั้ง
การวางแผนการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ การจัดซื้อ การวางแผน
การผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการ
กระจายสิ น ค้ า การขนส่ งการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารข้อมูล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล

3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของ
แผน การจั ด ท าโครงการ การด าเนิ น งานและจั ด การโครงการ การศึ ก ษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
เหมาะสมตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตรและ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน
เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความ
เหมาะสมตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตรและ
สภาพการณ์
ปัจจุบัน

3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ การลงทุน ทางตรงต่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและความสามารถในการ
แข่ งขั น ของประเทศ องค์ ก ารการค้ าโลกและการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ระบบ
การเงิ น ระหว่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ แ ละการออกแบบกลยุ ท ธ์ ในการเข้ า สู่ ต ลาด
ต่ างประเทศ การบริห ารการด าเนิ น งานและการจั ด การโซ่ อุ ป ทาน การบริ ห าร
การตลาดระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทข้ามชาติ
3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความสาคัญและความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กระบวนการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการกระจาย
สินค้า การขนส่ง การให้บริการลูกค้า และการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาและเลข
รหัสวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

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)
เพิ่มรายวิชาใหม่
Business Plan
ตามโครงสร้าง
ความสาคัญ ของแผนธุรกิจ องค์ประกอบที่สาคัญ ของแผนธุรกิจ วิธีการ หลักสูตร
เขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการ
ผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหา
แหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Accounting
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101 การเงินธุรกิจ
การพั ฒ นาและวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ทางการบั ญ ชี เพื่ อ น าไปใช้ ในการวาง
แผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการ
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เพิ่มรายวิชาใหม่
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร เพื่อให้
นักศึกษาสามารถ
นาหลักการบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
บัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร มาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจากัดของข้อมูลต่างๆ การจัดทางบประมาณ งบ การบริหาร
แสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด
จัดการ

3563602 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญ ของการสร้างทีมงานและ
ภาวะผู้ นา แนวคิ ดการพั ฒ นาองค์ก ารและการท างานเป็ น ทีม วิธีการพั ฒ นาการ
ทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา การสื่อสารและการสัง่ การที่มีประสิทธิภาพ การจัดการ
ความขัดแย้งในทีม การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและดาเนินกิจกรรม

3563614 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้นา แนวคิด
การพัฒนาองค์การและการทางานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นา การสื่อสารและการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งในทีม การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติและดาเนินกิจกรรม

ปรับปรุงเลขรหัส
วิชาใหม่ตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3(2-2-5)
Seminar and Training Techniques
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรม
และการสัมมนา การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึก
ปฏิบัติการจัดอบรมและการสัมมนา และการประเมินผลการฝึกอบรมและการสัมมนา
3564612 การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3(2-2-5)
Seminar and Training Techniques
หลักการแนวคิดการจัดการฝึกอบรมและการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรมและการสัมมนา
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและการสัมมนา การฝึกปฏิบัติการจัด
อบรมและการสัมมนา และการประเมินผลการฝึกอบรมและการสัมมนา
3563612 การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล
3(3-0-6)
Compensation and Evaluation Management
ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบการจัดการค่าตอบแทน กระบวนการจัดการ

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชาตาม
โครงสร้างของ
หลักสูตร

100

คงเดิม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการ ของรูปแบบและระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กฎและระเบียบของรัฐว่าด้วยระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การจัดทาแผนการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
สาหรับบุคลากรในองค์การ
3564613 การประเมินทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Appraisal
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ความสาคัญ และวิธีการประเมินสมรรถนะและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก าร เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ค่ าตอบแทน การจั ด ท าโครงสร้ างเงิ น เดื อ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์
แนวความคิดและหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการและเครื่องมือหลักที่
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ประเมินการปฏิบัติงาน การแจ้งหารือ
และการนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

เหตุผล

ตัดรายวิชา
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
เเนวคิ ด และประเภทของนวัต กรรม กระบวนการการเกิ ด นวัต กรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการนานวัตกรรมมาใช้ในองค์การ
แนวคิดและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ การ
กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความเหมาะ
สมในการเรียน
การสอนและทัน
ต่อสภาพการณ์
ในปัจจุบัน

3563508 ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ
3(2-2-5) 3563508 ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ
3(2-2-5) คงเดิม
Office Information Technology
Office Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับการทางานและระบบในสานักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและ
การท างานและระบบในส านั ก งาน ฝึ ก เขี ย นโปรแกรมและการน า
การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสานักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งาน โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ ในการจัดการสานักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ
ธุรการ และการทาเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การจัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ
และการทาเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การจัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ
3563509 ระบบสารสนเทศเพื่องานสารบรรณ
Documentary Information Technology

3(2-2-5)

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
การทางานในสานักงานเกี่ยวกับโครงสร้างการเก็บเอกสาร เครื่องมือเพื่อ
จัดให้เข้าระบบงานคอมพิวเตอร์ และการจัดทาเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
356xxx การจัดการสานักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงาน บทบาทของ
การจัดสานักงานสมัยใหม่ งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธี
ปฏิบัติของงานสานักงานสมัยใหม่ การจัดสถานที่ทางาน การอานวยการ พนักงาน
การควบคุมการทางานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติเข้ามาช่วย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563511 การจัดการโครงการ
3(2-2-5)
Project Management
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการ
วางแผน ประเภทของแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการวางแผนและการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาวิธีการจัดทาโครงการ การดาเนินงานและจัดการโครงการ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประเมินค่าของโครงการ และการควบคุมโครงการ รวมทั้ง
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนและการจัดการ
3563512 การริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
Entrepreneur and Small Business Management
ศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องในการดาเนินงานธุรกิจขนาดย่อม ในด้านการจัด
องค์การการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การ
ควบคุมการบริหาร การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้าน
กฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการดาเนินการธุรกิจขนาดย่อม
3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
Integrative Organization Development

เหตุผล
หลักสูตร

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การ
ผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์
ขององค์การ โดยเน้นหนักเรื่องการสร้าง ทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
3563603 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Planning
วิช าที่ ต้ อ งเรีย นผ่ านมาก่ อ น : 3562601การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เชิ งกลยุ ท ธ์
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การ
สารวจ และวิเคราะห์ข้ อมูลก าลังคน เทคนิค การพยากรณ์ กาลังคน การค านวณ
ต้นทุนของกาลังคน การวิเคราะห์งาน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชี พ (Carrier
Path) และการจัดทาตัวแบบสมรรถนะขององค์การ (Competency Model)
3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3(3-0-6)
Personality and Social Roles
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการ
เป็นผู้นาทางธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการ
เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม
การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย
อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ
และรู้จักทาการวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางานอย่างมีความสุข
3563605 การจัดการค่าจ้างและเงินเดือนเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Wage and Salary Management
ศึกษาเกี่ย วกับ ความหมายและแนวคิด เกี่ ยวกั บ การจัดการค่าจ้างและ
เงิน เดื อ น ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ ค่ า จ้ าง และวิ ธี ก ารจ่ ายค่ าตอบแทนอื่ น ๆ การจั ด ท า
โครงสร้างค่าตอบแทนและการนาไปใช้ การพัฒนาโครงสร้างค่าจ้างและการปรับ
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แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การบริ ห ารงานเชิ งพฤติ ก รรมศาสตร์ ก าร
ผสมผสานความเจริ ญ เติ บ โตส่ ว นบุ ค คลของสมาชิ ก ภายในองค์ ก ารเข้ า กั บ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยเน้นการสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ

เหตุผล

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3(3-0-6) คงเดิม
Personality and Social Roles
การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้นาทาง
ธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความ
คิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจา
ต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์
และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และรู้จัก
ทาการวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางานอย่างมีความสุข
ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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ค่าจ้าง หลักการจ่ายค่าตอบแทน และรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ
และพนักงานประเภทต่าง ๆ
3563606 การจัดการกาลังคน
3(3-0-6)
Manpower Management
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการกาหนดนโยบายในการสรรหาและการ
บรรจุบุคคล การพยากรณ์ความต้องการกาลังคน การวางแผนกาลังคน การสรรหา
และการคั ด เลือ กบุ ค คลเข้าท างานตามความสามารถของบุ คคล กลยุ ท ธ์ในการ
ทดสอบ และการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลเข้ าท างาน หลั ก พฤติ ก รรมศาสตร์ที่ ใช้ ในการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน
3563608 บุคลากรสัมพันธ์
3(3-0-6)
Staff Relation
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรภายใน
องค์การ การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาท
ของผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสีย ต่างๆ ในการส่งเสริม ความสั มพั นธ์อั น ดีระหว่ างบุ ค ลากร
ภายในองค์การ สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันรวมทั้งกรณีศึกษาต่างๆ
โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร โดยให้มีการฝึกปฏิ บัติในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ
3563607 การจัดการภาระงาน
3(3-0-6)
Workload Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงสร้า งของงาน การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน วิธี ก าร
ทางานวิเคราะห์งาน การแบ่งแยกประเภทของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่ง
งานต่าง ๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และ
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เหตุผล

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563608 บุคลากรสัมพันธ์
3(3-0-6)
Staff Relation
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ การ
เจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ
สภาวการณ์ ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันรวมทั้งกรณี ศึกษาต่างๆ โดยยึดหลัก
จริย ธรรมในการบริห าร โดยให้มี การฝึ กปฏิบั ติ ในการจัดกิจกรรมเพื่ อ สร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ

คงเดิม

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร
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ทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ
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ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

3563802 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(2-2-5)
Production Planning and Control
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506 การจัดการการดาเนินงาน
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลทางด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ใน
ระบบ ERP ระบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิต ระบบการจัดตารางการ
ผลิตหลัก (MPS) ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ระบบการวางแผน
ความต้องการกาลังการผลิต (CRP) ระบบการควบคุมการผลิตทั้งในส่วนของการ
ควบคุ ม การใช้ วั ส ดุ ในการผลิ ต ระบบการควบคุ ม เวลาในการผลิ ต ระบบการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รวมถึงรายงานที่สาคัญของระบบ ERP ใน
ส่วนของการวางแผนและควบคุมการผลิต

3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3(3-0-6)
Staff Efficiency Development
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนา
ตนเอง บุคลิกภาพและการสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและ
ผู้อื่น ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่
สัมพันธ์กับการทางานวัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและ การ
ทางานการสารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทางาน

เหตุผล

3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3(3-0-6) คงเดิม
Staff Efficiency Development
ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและการ
สารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของ
มนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทางาน
วัฒ นธรรมในการทางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและ การทางานการสารวจ
ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทางาน การสร้างความ
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การสร้างความเชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
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เชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน

เหตุผล

3563803 การจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
Inventory Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506 การจัดการการดาเนินงาน
ศึกษาบทบาทและความสาคัญ ของการจัดการคลังสินค้า กิจกรรมด้าน
การจัดการคลังสินค้าประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การบริหาร
สินค้าคงคลัง ระบบการเก็บรักษา การรับคาสั่งซื้อ การจัดส่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและควบคุม
กิจกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

3563804 การจัดการบารุงรักษา
3(2-2-5)
Maintenance Management
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 3563506 การจัดการการดาเนินงาน
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการบารุงรักษา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน สาเหตุ
ของการเสื่ อมสภาพ การตรวจสอบเครื่องจั กรและอุ ปกรณ์ การวางแผนและควบคุ ม
กิจกรรมการบารุงรักษา การวัดและประเมินความสามารถในการบารุงรักษา รวมทั้งการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการบารุงรักษา

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

3563805 กฎหมายสาหรับภาคอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Laws for Industry
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบอุ ต สาหกรรมและ

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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สิ่งแวดล้ อ ม เช่น กฎหมายโรงงาน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติ
โรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น
3563806 การจัดการโรงงาน
3(3-0-6)
Factory Management
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสาคัญของโรงงาน หลักการทั่วไปใน
การจัดและการบริหารโรงงาน ประเภทและลักษณะของโรงงานตาง ๆ การวางแผน
โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณการจัดระบบการใช และการควบคุมเครื่องมือ การ
บารุงรักษาโรงงาน การทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ การจัดซื้อและการเลือกซื้อ
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เหตุผล

ตั ด รายวิ ช าออก
ตามโครงสร้ า ง
หลักสูตร

3563807 อุตสาหกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Industrial Education
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และขอบขายของอุตสาหกรรมศึกษา
ประวัติและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศึกษาทั้งในและตางประเทศ องคประกอบ
และปัจจัยที่ มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมศึกษา ปญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒ นา
อุตสาหกรรมศึกษา ในแตละระดับการศึกษา

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563808 การจัดการโรงฝึกงาน
3(3-0-6)
School Shop Management
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสาคัญของการจัดและบริหารโรงฝกงาน
หลักการทั่ วไปในการจัดและบริหารโรงฝกงาน ประเภทของโรงเรียนและโรงฝกงาน
เครื่องมือและอุปกรณ การจัดระบบการใชและการควบคุมเครื่องมือ การบารุงรักษา
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงาน การทาบัญชีพัสดุ

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
3563809 การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Job Management
ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสถานการณของอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนา
อุตสาหกรรม ดานการบริหารโรงงาน ดานบุคคล ดานเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรกล
ระบบความปลอดภัยในโรงงาน รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ และศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของกับโรงงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เหตุผล
ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563810 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับนาหลักการทางจิตวิทยามาประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ศึกษาสภาพแวดลอมในการทางานของคนงาน อุบัติเหตุและวิธีปองกันแกไข ขวัญในการ
ทางาน แรงจูงใจ การประเมินคาของผลงาน จิตวิทยาในการโฆษณาและการขาย
3564812 การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Safety and Environmental Management
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาวะแวดล้ อ มและสภาพการท างาน ที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด
อันตรายกับสุขภาพของผู้ป ฏิบัติงาน ในงานอุตสาหกรรม วิธีควบคุมและป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โรคและอุบัติเหตุที่พบบ่อยในงานอุตสาหกรรม หลักการ
จัดบริการชีวอนามัย

ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาออก
ตามโครงสร้าง
หลักสูตร

3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Negotiation
แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สาคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3563518
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การพยากรณ์ธุรกิจ

เพิ่ มรายวิ ชาใหม่
เพื่ อความเหมาะ
สมตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและ
ส ภ า พ ก า ร ณ์
ปัจจุบัน
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Business Forecasting
ลักษณะและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นถึง
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเน
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เหตุผล
เพื่อความเหมาะ
ส ม ต า ม โค ร ง
สร้ า งขอ งห ลั ก
สู ต รและสภาพ
การณ์ปัจจุบัน

3564501

เพิ่ มรายวิ ชาใหม่
เพื่ อความเหมาะ
สมตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและ
ส ภ า พ ก า ร ณ์
ปัจจุบัน

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะหโอกาสทาง
ธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มแก สินคาชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันและสราง
ความแข็งแกรงแกธุรกิจชุมชน การเปนผูประกอบการธุรกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็จ
และสามารถทาใหธุรกิจชุมชนสรางเศรษฐกิจแกประเทศ ทาใหเกิดการพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมชนบท ระบบการจัดการสาหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการ
พัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน
3563101
จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Psychology
ลักษณะของจิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาในการทางาน จิตวิทยาใน
การบริ ห ารบุ ค คล มนุ ษ ย์ สั มพั น ธ์ในการท างาน การบริห ารบุ คลิ ก ภาพเชิ งธุ รกิ จ
จิตวิทยาในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้
คาปรึกษาและการสอนแนะ การปรับตัวทางสังคมและจิตวิทยาการบริหารงานใน
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ
3564902
สัมมนาการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Management
การวิเคราะห์ และอภิ ป รายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ ศึ กษา
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เพิ่มรายวิชาใหม่
เพื่อความเหมาะ
สมตามโครง สร้าง
ของห ลั ก สู ต ร
และสภาพ การณ์
ปัจจุบัน
เพิ่ มรายวิ ชาใหม่
เพื่ อความเหมาะ
สมตามโครง สร้าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เหตุผล
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการ ของห ลั ก สู ตร
องค์ ก ารในสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุร กิ จ ในปั จ จุ บั น และ และสภาพการณ์
อนาคต รวมทั้งแสดงความคิด ตลอดจนมีกระบวนการตัดสินใจในด้านการจัดการ ปัจจุบัน
แล้วนาข้อมูลมาสรุปอภิปรายและรายงานผล
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ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
--------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลั ย
เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ กษาแห่ งชาติ แ ละเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับ อุดมศึกษาของส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอานาจตามมาตรา 18(2) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ข้ อ 5 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าต่ างๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึ กษาปกติ ส าหรั บการจั ดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาใดๆ ที่ เป็ นหลั กสู ตรอิ สระระยะสั้ น ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจานวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
สาหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาสาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน
ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ ประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 7 การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ด าเนิ น การโดยการสอบคั ด เลื อ ก หรื อ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้
ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยนาประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้
ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจานวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต
การกาหนดหน่ ว ยกิตรวมและระยะเวลาของหลั กสู ตรแต่ล ะสาขาวิช า ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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ข้อ 12 มหาวิท ยาลั ย ต้อ งจั ดให้ มี อาจารย์ที่ ปรึกษาของนั กศึกษา เพื่ อท าหน้ าที่ ให้ ค าปรึก ษา
แนะนาแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา
ข้อ 13 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณีที่มีความจาเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
ข้อ 15 ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้
ข้อ 16 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน
ข้อ 17 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของรายวิชานั้น
ข้อ 18 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
ข้อ 20 การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี ที่
มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2548
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โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรมี ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริญ ญาตรี เพื่ อ ก ากั บ มาตรฐานเชิ งคุ ณ ภาพในการ
ดาเนินการประเมินผลการศึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั งคั บ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ าด้ ว ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548”
ข้ อ 2 บรรดาข้ อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง อื่ น ใด ในส่ ว น ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สาหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ย นและประมวลผล” หมายความว่า หน่ วยงานในส านั กส่ งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“ภาคเรี ย นถัดไป” หมายความว่า ภาคเรียนที่ ถัดจากภาคเรีย นที่ นั กศึก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึก ษาตามโครงการ จัด
การศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
ข้อ 5 ให้ มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอด
ภาคเรียนอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่ างๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมี
การสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
การอนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้
6.1 สาหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรกาหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบ
ค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่กาหนด 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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ระดับ คะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดั บ คะแนนเป็ น “E” ในรายวิช าใด ต้องลงทะเบี ยนและเรียนวิช านั้น ใหม่ จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
สาหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
6.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน เพิ่มเติม
ตามข้อกาหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับการประเมิน
ผลการเรียน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

จนกว่าจะสอบได้
ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้
Au (Audit)
ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วม
ฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคเรียน
(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
แล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนกาหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์
(3) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่ นั ก ศึ ก ษาคนใด อาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งส่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย
ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ทางานไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด ให้อาจารย์ผู้สอนทาการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่
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เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมิน ผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์
ผู้ส อนไม่รายงานผลการประเมิน เป็ น ค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสั ญ ลั กษณ์ อื่นใด และมิใช่รายวิช าที่
นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ให้ใช้สัญ ลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 สาหรับบันทึกผลการประเมินสาหรับรายวิชาที่
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
สถาบั น ราชภั ฏ หรื อ หลั ก สู ต รที่ อ นุ มั ติ โดยสภาการฝึ ก หั ด ครู เข้ าศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี (หลั ง
อนุ ป ริ ญ ญา) จะลงทะเบี ย นรายวิช าซ้าหรือรายวิช าเที ยบเท่ ากับ รายวิช าที่ เคยศึก ษามาแล้ ว ในระดั บ
อนุปริญญาไม่ได้ และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่ วันที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน 5 ปี
ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ
12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้า ให้ นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก
เป็นตัวหารด้วย
12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิช าที่ เป็ น วิช าเที ย บเท่ าตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดให้ นั บ หน่ว ยกิต และค่าระดับ คะแนนเฉพาะวิช าที่
ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรี ย นทั้ ง หมด หรื อ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 แต่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้า
ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่กาหนด
ในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผล
การประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจาเป็นอื่นที่เป็น
เหตุสุดวิสัย อย่างยิ่ง และได้ยื่นคาร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป
กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ทาการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้
และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้
ข้อ 16 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลัก สูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือ
สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
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16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 2.00
16.4 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ไม่ต่ากว่า 5 ภาคเรียน
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3 ปี และไม่ต่า
กว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี
16.5 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปี กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี และไม่ต่ากว่า 9 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 7 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี และไม่ต่ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 9 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน 11 ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
17.1 นั กศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 ในภาค
เรียนปกติที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 และที่ 16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
(3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว แต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 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 ในการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่ มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้น
ภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
กรณีหลักสูตร 4 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมิน
ในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้ เลื อกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทาค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย
ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณีดังนี้
19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ
19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ
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19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 20 ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ จะได้ รับ เกี ยรติ นิ ยม ต้อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้
20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่
ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า
3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือ
ไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร
2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 10 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน
11 ภาคเรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน สาหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาค
เรียนปกติ สาหรับหลักสูตร 5 ปี
ข้อ 21 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ ขาดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2548
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
----------------------------------------
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โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิ ทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น ” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรีย น” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้ น การเรี ย นรายวิช า” หมายความว่า การยกเว้น ให้ นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งเรีย น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิต และผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ
ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิช าตามหลั ก สู ต รในระดั บ เดี ยวกั น จากสถาบั น อุด มศึ ก ษาอื่ น และผลการศึ ก ษาที่ ได้ รับ จาก
การศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชา
ต้องเป็ น ผลการเรีย นที่ นั กศึกษาได้รับ มาแล้ ว ไม่เกิน 10 ปี นั บจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียน
สุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่
กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็ น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อนุ ป ริญ ญาหรือ ปริญ ญาตรี แล้ ว แต่ ก รณี ที่ เคยศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
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(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ งให้ อ อกจากมหาวิท ยาลั ย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวน
หน่วยกิตที่ขอโอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการศึ ก ษาอบรมในรายวิ ช าใดรายวิ ช าหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้น
การเรียนรายวิช า จะต้องเป็น การอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้
ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) ส าหรั บนั กศึ กษาที่ ศึ กษาตามหลั กสู ตร พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นไป ให้ ยกเว้ นการเรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้อง
นาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่ วย
กิตรวมขั้นต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
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(7) รายวิ ชาที่ ได้ รั บการยกเว้ นการเรี ย นรายวิ ชา ให้ บั นทึ กไว้ ในระเบี ยนการเรี ยนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นั กศึกษาที่ จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนิ นการให้ เสร็จสิ้ น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้
(1) ส าหรั บ นั กศึ กษาที่ ใช้ ผลการศึ กษาจากการศึ กษาตามหลั กสู ตรในระบบปกติ ของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) ส าหรับนั กศึ กษาที่ ใช้ ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่ นที่ ใช้ หลั กสู ตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับ ผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้ อ 11 การโอนผลการเรี ยน และการยกเว้ นการเรี ยนรายวิ ชา ต้ องช าระค่ าธรรมเนี ยมตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๙๔๐/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
………………………………………
เพื่อให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
ทุกๆ ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดังนี้
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๙) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ งขอ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตรบริหารธุรกิ จบั ณฑิ ต (บธ.บ.) ระดั บปริญญาตรี สาขาวิ ชาการจัดการทั่ วไป
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิระปัญญาพงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒. อาจารย์ ดร.ธนกร น้อยทองเล็ก
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
๖. อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
อาจารย์ประจา
๗. อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ
อาจารย์ประจา
๘. อาจารย์กนิษฐา ศรีภิรมย์
อาจารย์ประจา
๙. อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
อาจารย์ประจา
๑๐. อาจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกาจร
อาจารย์ประจา
๑๑. อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
อาจารย์ประจา
๑๒. อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์ประจา
มีหน้าที่
วางแผน พั ฒ นาและด าเนิ น การปรับ ปรุงหลักสูต รบริหารธุรกิจบั ณ ฑิ ต (บธ.บ.) ระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอแนะในการบริห ารจั ด การหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายอั น น ามาซึ่ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๗๔๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
--------------------------------
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เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาของหลักสูตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอ
แต่งตั้ งคณะกรรมการวิพากษ์ หลักสู ตรบริหารธุรกิ จบั ณฑิ ต (บธ.บ.) ระดั บปริญญาตรี สาขาวิชาการจั ดการทั่ วไป
ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร ประสมทอง
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชั รา วงศ์แสงเทียน
๓. อาจารย์ ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
๔. นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
(ผู้ใช้บัณฑิต)
ศิษย์เก่า

๕. นางสาวมณฑกานต์ บุญศิริมณีโชค

มีหน้าที่
๑. พิจารณา และกาหนดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. กาหนดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๗๔๒/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป (กาแพงเพชร)
-------------------------------เพื่ อให้การบริหารหลั กสูตรบริหารธุรกิจบั ณ ฑิ ต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (กาแพงเพชร)
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการบริหารโปรแกรมวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งขอแต่ งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (กาแพงเพชร) ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา จรัสวิญญู
ประธานโปรแกรมวิชา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
กรรมการ
๓. อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
กรรมการ
๔. อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
กรรมการ
๕. อาจารย์พิมกาญดา จันดาหัวดง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. รับผิดชอบบริหารโปรแกรมวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. ด าเนิ น การวางแผน ด าเนิ น งาน ติ ด ตาม และวั ด ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอนของ
โปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนการเรียน เกณฑ์มาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
๔. ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
๕. จัดให้ มีระบบการประกันคุณ ภาพระดั บหลักสูตร มีการรายงานการประเมิ นตนเอง (มคอ.๗)
ตลอดจนการเตรียมการรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
๖. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยคานึงถึงคุณภาพด้านวิชาการ
เป็นหลัก รวมทั้งมีการกากับติดตาม มคอ. ๓ – ๖ ทุกรายวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบและนาเสนอต่อคณะ ที่
สังกัด ทุกภาคการศึกษา
๗. จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๗๔๓/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ ไป (แม่สอด)
-------------------------------เพื่อให้การบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป (แม่สอด) เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อั น
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการบริหารโปรแกรมวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึ งขอแต่ งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป (แม่สอด) ดังต่อไปนี้
๑. อาจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกาจร
ประธานโปรแกรมวิชา
๒. อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
กรรมการ
๓. อาจารย์ธนัชพร หาได้
กรรมการ
๔. อาจารย์กนิษฐา ศรีภิรมย์
กรรมการ
๕. อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. รับผิดชอบบริหารโปรแกรมวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
๒. ด าเนิ น การวางแผน ด าเนิ น งาน ติ ด ตาม และวั ด ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอนของ
โปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนการเรียน เกณฑ์มาตรฐาน หรือระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
๔. ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบ
๕. จัดให้ มีระบบการประกันคุณ ภาพระดั บหลักสูตร มีการรายงานการประเมิ นตนเอง (มคอ.๗)
ตลอดจนการเตรียมการรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
๖. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยคานึงถึงคุณภาพด้านวิชาการ
เป็นหลัก รวมทั้งมีการกากับติดตาม มคอ. ๓ – ๖ ทุกรายวิชาที่โปรแกรมวิชารับผิดชอบและนาเสนอต่อคณะ ที่
สังกัด ทุกภาคการศึกษา
๗. จัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะและมหาวิทยาลัยมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวทิ ย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
1. ชื่อ นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง
ประวัติการศึกษา
ปี
2555
2550

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อปริญญา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

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

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
3561101
องค์การและการจัดการ
3562102
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3563101
จิตวิทยาธุรกิจ
3563515
สถิติเพื่อการจัดการ
3564514
ธุรกิจระหว่างประเทศ

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

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคาสอน
พิมกาญดา จันดาหัวดง (2559). องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.

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 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
2547
2538

ชื่อปริญญา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3562501
การจัดการสานักงานและเอกสาร
3563117
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3503117
จริยธรรมทางธุรกิจ
3563512
การริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3563511
การจัดการโครงการ
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3561501
การจัดการสานักงานและเอกสาร
3562102
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3563508
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรการ
3563608
บุคคลากรสัมพันธ์
3563610
การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3564501
การจัดการธุรกิจชุมชน

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ (2558). การจัดการสานักงานและเอกสาร. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ตารา / หนังสือ
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ. (2554). การพัฒนาทีมงาน. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ และคณะ. (2558). แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความยั่งยืน :
กรณีศึกษา กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคลองแตงโม ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
3. ชื่อ นางปาณิสรา จรัสวิญญู
ประวัติการศึกษา
ปี
2552
2550

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

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

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)
รหัสวิชา
3561101
3561001
3563511
3563602

ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการ
ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่
การจัดการโครงการ
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3563901
หลัการวิจัยทางธุรกิจ
3562601
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3564905
การวิจัยด้านการจัดการ
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3564609
เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3562601
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3563206
การวางแผนและการจัดการโครงการ
3563518
การพยากรณ์ธุรกิจ
3563612
การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล
3563901
หลัการวิจัยทางธุรกิจ
3564516
การจัดการการดาเนินงาน
3564609
เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3564614
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2549). องค์การและการจัดการ. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2550). การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2552). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2553). ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2557). การจัดการการดาเนินงาน. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ตารา / หนังสือ
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2549). การบริหารการผลิต. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร.
ปาณิสรา จรัสวิญญู. (2550). การวางแผนและการจัดการโครงการ. คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ปาณิสรา จรัสวิญญู และคณะ. (2551). การจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยวในจังหวัดกาแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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ปาณิสรา จรัสวิญญู และคณะ. (2551). แนวทางการกาหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว
ของอาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
4. ชื่อ นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปี
2555
2541
2538
2537
2535

ชื่อปริญญา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้าน
การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3584901
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัย
3583603
แบบจาลองทางธุรกิจ
3583201
การคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม
3582502
การบริหารเวลาเพื่อความสาเร็จทางธุรกิจ
ผลงานทางวิชาการ

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ตารา
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การจัดการพฤติกรรมองค์การ. กาแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์กร. กาแพงเพชร.
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.

เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม. กาแพงเพชร.
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กาแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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กาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). การริเริ่มและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กาแพงเพชร.
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ. กาแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎกาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2558). ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือ. วารสารสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
มหราคม-เมษายน 2558 หน้า 93.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2557). ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตภาคเหนือ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2556). พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
กาแพงเพชร). กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์. (2555). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ตุลาคม 2555 หน้า 101.
5. ชื่อ นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2553 กจ.ม. (การจัดการนวัตกรรม)
2550 บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

3564102

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3562507
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3563811
การจัดการโลจิสติกส์และโชอุปทาน
3564514
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3563204
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน /เอกสารคาสอน
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2559). การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจชุมชน
สัมพันธ์ สถานีตารวจเพื่อชุมชน (โคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร, การประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้
สังคม...ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น” ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558,
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). ผลกระทบของศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อ
การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี
2558 เรื่ อ ง “จั ด การอย่า งไรให้ ธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น ไทยเติ บ โตอย่า งยั่งยื น ” ในวั น ที่ 27
พฤศจิ ก ายน 2558 ณ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2558). ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรในการเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558 เรื่อง “จัดการ
อย่างไรให้ธุรกิจท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
1. ชื่อ นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
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ประวัติการศึกษา
ปี
2558
2550
2548

ชื่อปริญญา
ปร.ด. การจัดการ
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3541001
การเป็นผู้ประกอบการ
3562502
คณิตศาสตร์เพื่อการจัดการ
3562503
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3562504
สถิติเพื่อการตัดสินใจและการจัดการ
3563506
การจัดการการดาเนินงาน
3563511
การจัดการโครงการ
3563811
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3564612
การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
3562503
3562601
3563201
3563206
3563515
3563518
3563901
3564501
3564516
3564902

ชื่อวิชา
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การวางแผนและการจัดการโครงการ
สถิติเพื่อการจัดการ
การพยากรณ์ธุรกิจ
หลักการวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจชุมชน
การจัดการการดาเนินงาน
สัมมนาทางการจัดการ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
วาสนา จรูญศรีโชติกาจร . (2552). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตข้าวหลาม
ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สู่เยาวชน. กรุงเทพมหานคร :
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
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
ประวัติการศึกษา
ปี
2555
2550

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อปริญญา
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3503117
จริยธรรมทางธุรกิจ
3541101
หลักการตลาด
3541302
การค้าสมัยใหม่
3543101
การจัดการการตลาด
3562404
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
3561001
ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่
3562133
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสาร
3562501
การจัดการสานักงานและเอกสาร
3562503
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3562505
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
3563108
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3563507
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3563511
การจัดการโครงการ
3563801
การจัดการคุณภาพ
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
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น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
3541101
3561501
3563201
3563508
3563518
3564614

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
การจัดการสานักงานและเอกสาร
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ระบบสารสนเทศสาหรับธุรการ
การพยากรณ์ธุรกิจ
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน
ไม่มี
ตารา / หนังสือ
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี
3. ชื่อ นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา
ปี
ชื่อปริญญา
2547 บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
2541 วท.บ. วัสดุศาสตร์
(อัญมณีและเครื่องประดับ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนปัจจุบัน (หลักสูตร ปีพ.ศ. 2555)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3543101
การจัดการการตลาด
3561001
ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่
3561101
องค์การและการจัดการ
3563117
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3562503
พฤติกรรมองค์การ

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)
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3561001
3561101
3562102
3562503
3564514
3563204
3564614
3563517
3563513

ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่
องค์การและการจัดการ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ

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

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ และคณะ. (2557). ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการแบ่งบันความรู้ ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตาบลบ้านโพน
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2557
4. ชื่อ นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
ประวัติการศึกษา
ปี
2544
2540

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อปริญญา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสูตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3583701
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการสมัยใหม่
3583406
การจัดการอีเว้นท์
3583504
การจัดการความเสี่ยง
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคาสอน
ไม่มี
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น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)

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
ประวัติการศึกษา
ปี
2555
2550

ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ชื่อปริญญา
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาระงานสอน
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2559
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3531101
การเงินธุรกิจ
3532204
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3563202
แผนธุรกิจ
3563604
บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3563608
บุคลากรสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคาสอน
ไม่มี
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ไม่มี

138

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

