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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
---------------------------------หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration in Business
Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)
3. วิชาเอก
1) การเงิน
2) การตลาด
3) การจัดการธุรกิจ
4) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
5) การเป็นผู้ประกอบการ
6) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

-25.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.
2559 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.2 กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทางานใน
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น
8.1 บุคลากรในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงาน
บุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
ฯลฯ
8.2 บุคลากรในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักการตลาด นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์การ
ลงทุน พนักงานธนาคาร พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นัก
ออกแบบกราฟิก ฯลฯ
8.3 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกและค้า
ส่ง ที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ที่ปรึกษาองค์กร ฯลฯ

-3แนวทางการประกอบอาชีพเฉพาะวิชาเอก ดังนี้
วิชาเอกการเงิน
1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
2) ตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
3) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการเงิน
4) เจ้าหน้าที่/นักวิเคราะห์สินเชื่อ
5) นักวิเคราะห์การเงิน
6) นักลงทุนสัมพันธ์
7) วาณิชธนากร
วิชาเอกการตลาด
1) พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
2) เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ นักการตลาด พนักงานส่งเสริมการตลาด พนักงานฝ่ ายจัดซื้อ
พนักงานขาย
3) ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การประกอบธุรกิจในรูปแบบการค้าปลีก การค้าส่ง ธุรกิจออนไลน์
และออฟไลน์
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
1) ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์การ
2) ผู้จัดการทั่วไป
3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
5) เจ้าหน้าที่ประสานงานและโครงการ
6) เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต
7) นักทรัพยากรบุคคล
8) เลขานุการ
9) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
10) เจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ
11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
12) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1) ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
2) เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์
3) นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์
4) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
5) นักออกแบบกราฟิก
6) นักตัดต่อวีดีโอ
7) นักออกแบบเว็บไซต์
8) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

-41) ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรม
2) นักพัฒนาธุรกิจ
3) นักวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1) ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
2) ผู้วางแผนงานการพัฒนาตลาดในองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ
3) ผู้ดาเนินการธุรกิจนาเข้าและส่งออก
4) ผู้รับผิดชอบทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5) ผู้ประสานงานทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ
6) ผู้ดูแลธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ
7) ผู้ดาเนินการจัดการแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
8) อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

-59. ชื่อ ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

วิชาเอกการเงิน
1
นางสาวศิริพร โสมคาภา
2

นางอนุธิดา เพชรพิมูล

3

นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว

วิชาเอกการตลาด
1
นายชูเกียรติ เนื้อไม้

2

นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน

3

นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ศ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
การเงินและการธนาคาร
การเงิน
การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552
2547
2552
2550
2552
2551

อาจารย์

บธ.ด.
บธ.ม.
ค.อ.บ.

การตลาด
การตลาด
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

2561
2551
2547

อาจารย์

บธ.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

การตลาด
การตลาด
การจัดการสารสนเทศ
การตลาด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

รองศาสตราจารย์

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................
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-6ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
1
นางปาณิสรา จรัสวิญญู

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

กศ.ม.

อาจารย์

บธ.บ.
ปร.ด.

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

วศ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์

นายจักรพันธ์ หวาจ้อย

การบริหารธุรกิจ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

2

บธ.ด.
ค.อ.ม.

สาขาวิชา

ศศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
ป.วิชาชีพ

2

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
นายมนตรี ใจแน่น

คุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2559
2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2562

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

2536
2562
2555
2550
2555
2541
2535
2537

2552
2548
2554
2551

-7ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
1
นางสาวกนิษฐา ศรีภริ มย์
2

3

นางสาวคุณญ
ั ญา เบญจวรรณ

นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1
นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวราววาด ยิม้ สวัสดิ์

อาจารย์

3

นายธนัชพร หาได้

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ด.

การจัดการ
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจ

บธ.ม.

การจัดการทั่วไป

บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.

การเงินการธนาคาร
การเงิน
การบัญชี

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.

การจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ

บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การจัดการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2559
2544
2540
2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2558
2550
2548
2547
2542

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

2551
2546
2556
2547

2555
2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งสร้างปัจจัยเพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปีเป็นหลั กด้ว ยการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจผ่ านการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์สู่ศตวรรษที่ 21 และการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการกาหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จึงทาให้เป้าหมายและทิศทางการ
พั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาในอนาคตมี ค วามชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ต ามแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 20 ปี คื อ
“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้งานวิจัยที่
เสนอทางเลือกและแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ” อีกทั้งการก้าว
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่ส่งผลทาให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การจัดการศึกษาจึงต้องเตรียม
ความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้ สามารถปรับตัว รองรับผลกระทบได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว มุ่งเน้น
การสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและแข็งแรง เน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ความเจริ ญและผลประโยชน์จากการพัฒนาไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทั้งประเทศ
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จึงจัดทาหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการ
บริหารธุรกิจ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในประเทศไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เนื่องจากสังคมปัจจุบันพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในการดาเนิน ชีวิตประจาวัน
รวมทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ที่ ทาให้รูปแบบการดาเนินชีวิตของประชาชนมี การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจน การดาเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงจาเป็นต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายภายใต้
ความทันสมัยของเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจในปัจจุบันจึงมีรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย มี
การอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น องค์การธุรกิจจึงมี
ความจาเป็นต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งมีความง่ายในการเข้าสู่การประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจดิจิทัล ด้วยเหตุดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่สามารถทางานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญ มีความเป็น
มืออาชีพในการทางาน และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของ
ธุรกิจในปัจจุบันได้ สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่ น สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ

-912. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ครั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของประเทศไทย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลใน
การยกระดับคุณภาพผลิตภาพของแรงงานและการสร้างคุณภาพทางการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้ง
สติปัญญา อารมณ์ และความคิด เป็นบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ให้มีความลึกซึ้งเกิดความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศที่มีคุ ณภาพภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หลักสูตร
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดระบบและกระบวนการบริหารธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปฏิบัติ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นไปตามนโยบายและ
วิสั ย ทัศน์ ของมหาวิท ยาลั ย ด้ านการพัฒ นาท้องถิ่นที่มุ่งให้ โ อกาสทางการศึกษาแก่ป ระชาชน ผลิ ตบัณฑิ ต
ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น สนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป
การดาเนิ น การของหลั กสู ต รบริห ารธุรกิ จที่ผ่ านมา ได้มี การประเมินผลการจัด การศึกษาของ
หลักสูตรในทุกปีการศึกษา โดยมีการจัดทารายงาน มคอ. 7 เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงบัณฑิตของหลักสูตร เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร เพิ่มวิช าเอก และเพิ่มรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง ปรับปรุงเนื้อหา
รายวิช า ให้ มีความสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด เพื่อให้ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของหลั กสูตรมี
คุณภาพและมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ การสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร คือ บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
คิ ด การแก้ ปั ญ หา การสร้ า งสรรค์ แ ละการสื่ อ สารด้ ว ยหลั ก คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ ชาติ
เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น ทานุบารุงและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐและเอกชนเพื่อ
เตรียมคนสู่ความเข้มแข็งในระบบองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถดาเนินธุรกิจ อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิ จในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพล
โลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

- 10 สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
พยาบาลศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ หมวดวิชาแกน หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเอก
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
สหกิจศึกษาดาเนินการด้วยความร่วมมือกับแหล่งฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาเนินการโดยศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งมีหัวหน้าวิชาเอก เป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยทางาน
ประสานกับ ประธานหลั กสูตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และสานักส่งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2564 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยคานึงถึงองค์ประกอบ
สาคัญของหลักสูตร ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐ และ
ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึง
บริบทของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความสาคัญกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น
2. การกาหนดเนื้ อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลัง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์ การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและ
ทักษะชีวิตและอาชีพ
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ “บัณฑิตจิตบริการ”
4) เป็นไปตามตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ “รอบรู้ด้านการบริหาร มี
คุณธรรม มีจิตบริการ”
4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุ คคลและความรั บ ผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลขการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่องโดยคานึงถึงความพร้อม
ที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- 11 -

หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการดาเนินธุรกิจ
1.2 ความสาคัญ
หลายทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามความ
เคลื่ อนไหวของระบบสั งคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริห ารจัดการ
องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันนามาซึ่งการบริหารจัดการที่ยุ่งยากเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว
การพัฒนาทักษะการทางาน สมรรถนะและการเสาะหาข้อมูลต่าง ๆ จาเป็นต้อ งพร้อมทุกด้าน เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการมีส่ ว นพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลของประเทศให้ มีความเชี่ ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รอบรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ ให้เหตุผล ทาความเข้าใจต่อแนวคิด
และข้อโต้แย้งต่าง ๆ ในการบริหารจัดการภายใต้ความเป็นพลวัต อีกทั้งการเรียนการสอนต้องสามารถทาการ
ประเมินและปรับแก้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์
อื่น ๆ ได้
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน การตลาด การจัดการ
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ สามารถวิเคราะห์
เชิงตัวเลข วิเคราะห์ประเด็นปัญหา สืบค้น ตีความ และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3. บัณฑิตมีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
วิชาเอกการเงิน

- 12 นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
มีความรู้พื้นฐานทางการเงิน การบริหารธุรกิจ สามารถสืบค้นข้อมูล การคานวณ การใช้
เทคโนโลยี และการทางานเป็นทีม
สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลทุติยภูมิและ
ข้อมูลปฐมภูมิ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคล ชุมชน และสังคม
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิผนวกกับ ปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ เพื่อนามาประกอบการสังเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัยทางการเงิน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงิน จัดทาโครงการ/แผนธุรกิจ/การบูรณาการ หรือการ
ประกอบธุรกิจ

วิชาเอกการตลาด
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับหลักการทางการตลาด และการ
เป็นผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่ 2 สามารถทาการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ได้
ชั้นปีที่ 3 สามารถวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาแนวทางการออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ สื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย และจัดทาแผนธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
ชั้นปีที่ 4 ประยุกต์ความรู้ด้านการตลาดไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
และให้ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้พื้นฐานทางองค์การ บัญชี การเงิน การตลาด เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ รวมทั้ง
มีทักษะด้านความเป็นมนุษย์และสังคม และทักษะการใช้เครื่องใช้สานักงานและงานธุรการ
สารบรรณ
ชั้นปีที่ 2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การริเริ่มประกอบการธุรกิจ หลัก
จริ ยธรรมและกฎหมายสาหรับดาเนินธุรกิจ รวมทั้งมีทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษใน
บริบททางธุรกิจและทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบริบทองค์การหรือองค์การธุรกิจ
ชั้นปีที่ 3 มีความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะในการนาหลั กการคานวณและสถิติใปใช้
ในทางธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ วางแผนธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถพยากรณ์ทางธุรกิจ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งมีทักษะในการนาความรู้ด้าน
การจัดการไปใช้ในการฝึกอบรมและงานสัมมนา
ชั้นปีที่ 4 มีความรู้ในการวางแผนการผลิต มีทักษะในการทาวิจัยทางธุรกิจและทักษะในการนาองค์
ความรู้ ใ นศาสตร์ ด้า นการบริ ห ารธุร กิจไปประยุ กต์ใ ช้ได้ จริ งในการประกอบธุร กิจ การ

- 13 นักศึกษา

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ปฏิบั ติงานในบริ บทต่าง ๆ ขององค์การอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล ตลอดจน
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์การได้จริง

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ พื้น ฐานทางด้านธุรกิจ ด้า นระบบคอมพิว เตอร์ และด้านการทาธุรกิจดิจิทัล ใน
รูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางานด้านกราฟิก สามารถใช้
ทักษะภาษาอังกฤษขั้น พื้นฐานในการสื่ อสารทั่ว ไปและการสื่ อสารในด้านธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมได้
ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางานด้านมัลติมีเดีย ประยุกต์ใช้
โปรแกรมสานักงานสาเร็จรูปในการทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรกิจ ออกแบบและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ได้
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สามารถสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ผ่าน
สื่อดิจิทัล สามารถประกอบธุรกิจออนไลน์ และสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้
ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโครงงาน
ด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้จริงในสถานประกอบการ โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กรและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
นักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีความรู้และเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจและหลักของการบริหาร
ชั้นปีที่ 2 นั กศึ กษามี ความรู้ และเข้ าใจคุ ณลั กษณะพื้ นฐานของการเป็ นผู้ ประกอบการและบริ บท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยพื้นฐานการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ความรู้ทาง
ธุรกิจบูรณาการเพื่อ เชื่อมโยงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถจัดการได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ชั้นปีที่ 4 นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ส าหรั บการเป็ น ผู้ ประกอบการ และสามารถผลิ ต ผลงานทาง
วิชาการทางด้านการประกอบการที่ต้องใช้กระบวนการวิจัยและการพัฒนา มีทักษะการ
ปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการได้
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- 14 นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ
การบัญชี และการตลาด ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม
สามารถทางานเป็นทีม และมีทักษะการนาเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียนได้
นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการนาเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน มีความมั่นใจ
ในตนเองในการน าเสนองานได้อ ย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ สามารถอธิ บ ายศาสตร์ พื้ นฐานที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน มีจริยธรรมและความรับผิด ชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักถึงความสาคัญของ
การมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถใช้โปรแกรมสานักงานสาเร็จรูป
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ
นั ก ศึ ก ษาสามารถสื่ อ สารภาษาต่ า งประเทศ มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้มาประยุ กต์ใช้ในการออกแบบการแก้ไขปัญหาด้านจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เข้าใจกระบวนการและหลักการสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจน นาเสนอ
ผลงาน งานวิจั ยได้อย่ างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิช าชีพและสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่า สามารถวางแผนงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและดาเนินการ
วิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ในโครงงานหรือ
งานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรอบมหาวิทยาลัยได้ เข้าใจบริบทของ
การเป็นนักบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

- 15 1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการเงิน
1) มีความรู้ หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การประกันภัย การบัญชี
และการลงทุน
2) มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การ
บริหารจัดการการเงิน การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบภายในและการรายงานทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ
3) มีทักษะการวิเคราะห์หลักทรัพย์
4) มีทักษะในการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
การเงิ น ในการแก้ปั ญ หา การน าเสนอข้อ มู ล และการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุณ ภาพของผลงาน การ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน และการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
5) มีความรู้ความสามารถในการวิจัย การบริหารโครงการ การเขียนแผนธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ
6) มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความกล้าแสดงออกทางความคิด สามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
7) มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นา สามารถทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี
วิชาเอกการตลาด
1) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักในศาสตร์ที่
ได้ศึกษา
2) มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด สามารถวางแผนและตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดไปปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ และปฏิบัติงานได้
3) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานด้านการตลาด มาใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงานได้อย่างเป็นระบบและได้อย่างเหมาะสม
5) มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 16 วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการดาเนินงานทางธุรกิจ
2) มีทักษะของการทางานเป็นทีม
3) มีความสามารถในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม
4) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์บริหารธุรกิจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์การ
หรือการแก้ปัญหาในบริบทต่าง ๆ ได้จริง
5) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น การวางแผนการผลิต การควบคุมโครงการ
การวางแผนธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้
6) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงานทางธุรกิจ
7) มีทักษะในการสื่อสารที่เป็นทางการและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1) มีจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
2) มีทักษะการทางานเป็นทีม
3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ
5) มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์
6) มีความรู้ด้านการทาธุรกิจดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ
7) มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
8) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางานด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย
9) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานสาเร็จรูปในการทางานด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านธุรกิจได้
10) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้
11) มีความสามารถในการสร้างรูปแบบทางธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัล
12) มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารในด้าน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

- 17 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
1) มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างทางธุรกิจ มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจและจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบการมองหาโอกาสทางธุรกิจและการรับรู้โอกาส
2) มีแนวคิดและทักษะด้านการวางแผนการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถปรับตัวและแก้ปัญหา
พร้อมการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ เช่น การหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการทาธุรกิจ การหาตลาดแนวใหม่
ในการทาธุรกิจ เข้าใจตัวปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าให้ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ เป็นต้น
3) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การประกอบการธุรกิจมีความสาเร็จในยุคปัจจุบันที่
มีปัญหาทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
4) มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร เพื่อให้เป็น ผู้ประกอบการที่มีความฉลาดรู้ทางอารมณ์
(Emotional Quotient)
5) มีความสามารถประยุ กต์ใช้หลั กการของผู้ ประกอบการในการจัดการธุรกิจ การออกแบบ คิด
สร้างสรรค์และสามารถนาไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการ โครงการหรือการดาเนินการของเจ้าของธุรกิจได้
6) มีความสามารถสร้ างสรรค์ น วัตกรรมในการประกอบธุ รกิจใหม่ มีการผลิ ตสิ นค้าและบริการ
กระบวนการดาเนินธุรกิจ การตลาด การเงิน และการจัดการกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้กับการบริหารธุรกิจ
และประกอบการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
7) มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตน จิตสานึกในหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการประกอบ
ธุรกิจ
8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผนธุรกิจชุมชน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1) มีความสามารถในการใช้ทักษะและความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสถิติเพื่ออธิบายเหตุและผล ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
2) มีความสามารถในการวางแผน จัดการประเด็นปัญหาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการ
ตัดสิน ใจ ด้านการบริ ห ารจั ดการ ซึ่งคานึงถึงความหลากหลาย ความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมของ
องค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
3) มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางหน้าที่หลั กของการบริห ารธุรกิจ (Business Functional
Knowledge) ที่เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน
เพื่อทาการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้
4) มีความสามารถในการอภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ
ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้
5) มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
6) มีความสามารถในการประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทา
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจในบริบทของการจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- 18 7) มี ค วามสามารถในการออกแบบแนวคิ ด และปรั บ ปรุ ง กระบวนการต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 การบริหารหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่น หรือประเทศ
และใช้ทักษะ ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม

กลยุทธ์
1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนในภาค
ธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
พัฒนาหลักสูตร
2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
3) ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝึกเตรียม
เข้าทางานและการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
4) มีการกากับติดตามประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
5) มีการสารวจความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของนักศึกษาหรือบัณฑิต
ใหม่และผู้ใช้บัณฑิต

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
1) รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและรายวิชาการเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
2) เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจ
3) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
1) จานวนรอบที่ปรับปรุง
หลักสูตร

- 19 2.2 การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
1) กาหนดให้แต่ละรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้น
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการเรียนการสอน
2) ติดตามและประเมิน
คุณลักษณะของผู้เรียน

2.3 การบริหารคณาจารย์
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรด้าน การเรียน
การสอน สื่อการสอนและการ
บริการวิชาการให้มี
ประสบการณ์จากการนาความรู้
ทางด้านบริหารธุรกิจไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวัด
และประเมินผลทางการศึกษา
จรรยาบรรณผู้สอนที่คณะและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอย่างดี

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
1) รายงานการประชุม
2) มคอ.3 และ มคอ.4
3) มคอ.5 และ มคอ.6
4) สรุปผลการประเมินผลการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
1) จานวนรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง มคอ.3
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
1) รายงานแสดงผลการ
ดาเนินการ
2) งานวิจัยของอาจารย์ที่
เกี่ยวกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
3) การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
4) การผลิตสื่อการสอน
ตัวบ่งชี้
1) จานวนผลงานวิชาการของ
อาจารย์
2) จานวนสื่อการสอนที่ได้รับการ
พัฒนา

- 20 2.4 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
- ด้านพัฒนานักศึกษาให้มี
1) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านวิชาการ
วิชาชีพ และด้านทักษะสังคม
2) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
หลักฐาน
1) รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
1) จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2) ผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ผลการประเมินความสาเร็จของ
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ

2.5 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1) สารวจคุณลักษณะบัณฑิต
หลักฐาน
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ
1) รายงานการสารวจคุณลักษณะ
ทักษะที่สมดุลตามความต้องการ ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
2) สารวจภาวะการมีงานทาของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ของผู้ใช้บัณฑิต
บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
3) สารวจความพึงพอใจของ
2) รายงานผลสารวจความพึงพอใจ
บัณฑิตต่อหลักสูตร
ของบัณฑิตต่อหลักสูตร
4) ปรับปรุงหลักสูตร/จัดกิจกรรม 3) รายงานผลสารวจความพึงพอใจ
เสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับผล ผู้ใช้บัณฑิต
การสารวจ
ดัชนีชี้วัด
1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา
2) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต
ต่อหลักสูตร
3) ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ ต้อง
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.4.1 ปัญหาด้านพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าด้านวิชาการ
2.4.2 ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษาที่มาจากแต่ละสถาบัน
2.4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน และปัญหาส่วนตัว
และปัญหาสุขภาพ
2.4.4 ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษา (จากปัญหาข้อ 2.4)
2.5.1 จัดโครงการ/กิจ กรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้าทางด้านวิช าการ โดย
กาหนดเกณฑ์การวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการของนักศึกษา
2.5.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศของหลักสูตรโดยแยกตามเอก เพื่อชี้แจงแนะนาการวางเป้าหมายในชีวิต
เทคนิคการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลาในการเรียน และการทากิจกรรม
2.5.3 การจัดหาแหล่งทุนการศึกษา หาสถานประกอบการที่รับสมัครทางานนอกเวลาเรียน
จัดทาประวัตินักศึกษา เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านสุขภาพของนักศึกษาเพื่อการกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
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2.6.1 วิชาเอกการเงิน
ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6.2 วิชาเอกการตลาด
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
30
30
-

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2568
30
30
30
30
120
30

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30

2568
30
30
30
30

2.6.3 วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

2564
30
-
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รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
30
-

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
60
90
120
30

2568
120
30

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2568
60
60
60
60
240
60

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6.4 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
60
60
-

2.6.5 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
30
30
-
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ชั้นปีที่
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
30
30
-

ปีการศึกษา/จานวนนักศึกษา
2565
2566
2567
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
30

2568
30
30
30
30
120
30
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2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2564
144,000
1,440,000
540,000
2,124,000

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
288,000
432,000
576,000
2,880,000 4,320,000 5,760,000
1,080,000 1,620,000 2,160,000
4,248,000 6,372,000 8,496,000

2568
720,000
7,200,000
2,700,000
10,620,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 18 คน
(เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่น ๆ
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุก
รายการ/กิจกรรม ในหลักสูตร
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวมงบดาเนินการ
(คิดเฉพาะข้อ 2-5)
จานวนนักศึกษา
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2564
2565
2566
2567
2568
8,607,675 8,951,982 9,310,061 9,682,464 10,069,762
10,252,040 10,662,122 11,088,606 11,532,151 11,993,437
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

210,000

420,000

630,000

840,000

840,000

17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
10,979,540 11,599,622 12,236,106 12,889,651 13,350,937
210
420
630
840
840
52,283.52 27,618.15 19,422.39 15,344.82 15,893.97
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สรุป

2564
4,536,000

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
9,072,000 13,608,000 18,144,000 18,144,000

รวมรายรับ (ข้อ 2.6.1)
รวมรายจ่าย (ข้อ 2.6.2)
10,949,540 11,539,622 12,146,106 12,769,651 13,410,937
(ไม่รวมงบดาเนินการในข้อ 1)
ความคุ้มทุน/คุ้มค่า
5,374,349
-6,413,540 -2,467,622 1,461,894
4,733,063
ของหลักสูตร
2.8 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่ม 1.1 – 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
91
30
42
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1) รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว เลขตัวที่ 1-3 แสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 แสดงระดับความยากง่าย หรือชั้นปี เลขตัวที่ 5 แสดงลักษณะเนื้อหา และเลขตัวที่ 6-7 แสดง
ลาดับก่อนหลัง

1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง

ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
แสดงหมวดวิชาและหมู่วิชา
1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
วิชาเอกการเงิน
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
เลข 7 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
เลข 9 หมายถึง
วิชาเอกการตลาด
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
เลข 7 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
เลข 9 หมายถึง

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา

กลุ่มวิชาการเงิน
กลุ่มวิชาการธนาคาร
กลุ่มวิชาหลักทรัพย์และการลงทุน
กลุ่มวิชาการประกันภัย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการเงิน
ไม่มีการกาหนด
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน
กลุ่มวิชาหลักการทางการตลาด
กลุ่มวิชาการสื่อสารทางการตลาด
กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กลุ่มวิชาช่องทางการตลาด
กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการตลาด
กลุ่มวิชาสถิติและการพยากรณ์ทางการตลาด
ไม่มีการกาหนด
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน
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เลข 1 หมายถึง กลุ่มทฤษฎี/หลักการพื้นฐาน
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารอุตสาหกรรม
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการคานวณและการพยากรณ์ทางธุรกิจ
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนและวิธีการทางธุรกิจดิจิทัล
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชารูปแบบทางธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจดิจิทัล
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชานวัตกรรมสาหรับธุรกิจดิจิทัล
เลข 5–7 หมายถึง ไม่มีการกาหนด
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและหลักการ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการสื่อสารสาหรับผู้ประกอบการ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารสาหรับผู้ประกอบการ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และการพยากรณ์ทางธุรกิจ
เลข 6-7 หมายถึง ไม่มีการกาหนด
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน

- 29 วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎี/หลักการพื้นฐาน
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการด้านสารสนเทศและ
พานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการด้านจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมาย และ
การเงินระหว่างประเทศ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลข 6-7 หมายถึง ไม่มีการกาหนด
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสถานการณ์ปัจจุบัน
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7

บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา

- 30 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิตที่
กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์3(3-0-6)
Localization

- 31 รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
6
3

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

6
3

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

- 32 2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
3504901 สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
Seminars in Business Administration
3504902 การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
Business Administration Research
3521103 หลักการบัญชี
Principle of Accounting
3531101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
Taxation and Business Laws
3541101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Introduction to Digital Business Technology
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุม่ วิชาเอกการเงิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3531201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
Economics of Finance and Banking
3532105 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการเงิน
English for Financial Profession
3532106 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
Financial Ethics
3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Institutions
3532401 หลักการประกันภัยเบื้องต้น
Introduction to Insurance
3533203 การบริหารสินเชื่อ

91
30

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

จานวน 42 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)

- 33 รหัสวิชา
3533301
3533401
3533402
3533403
3533601
3533602
3534108
3534111

ชื่อวิชา
Credit Management
หลักการลงทุน
Principles of Investment
การประกันชีวิต
Life Insurance
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
Life Insurance Mathematics
การประกันวินาศภัย
Non-Life Insurance
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
Financial Computer Application
เทคโนโลยีทางการเงิน
Financial Technology
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
Finance for Community Business

กลุม่ วิชาเอกการตลาด
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumers Behaviour
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communications (IMC)
3542405 การจัดการการขาย
Sales Management
3542503 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3542509 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
Marketing Analytics for Decision Making
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
Community and Local Marketing
3543202 ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
English for Marketing
3543204 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
Social Media Marketing Strategy
3543305 การจัดกิจกรรมทางการตลาด

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

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3543306
3543308
3543407
3543601
3544103

ชื่อวิชา
Event Marketing
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design Development
การวางแผนการตลาด
Marketing Planning
การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Channels Management
การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
Sales Forecasting and Price Management
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
International and Global Marketing

กลุม่ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3561601 การจัดการสานักงานสมัยใหม่
Modern Office Management
3562201 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
English for Business Management
3562202 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Creating a Business and Entrepreneurship
3562301 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior Management
3562302 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Social Responsibilities
3562401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3562601 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business Management with Information Technology
3563301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3563302 ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
3563501 การวางแผนและการจัดการโครงการ
Planning and Project Management
3563502 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3563701 สถิติเพื่อการจัดการ

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

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)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3563702
3564501

ชื่อวิชา
Statistics for Management
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analysis for Decision Making in Business
การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management

กลุม่ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3601102 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
Digital Technology for Business
3601301 การออกแบบสื่อกราฟิก
Graphic Design
3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
Digital Technology for Marketing
3602301 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
Digital Database Management
3602302 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
3602303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
System Analysis and Design in Business
3602304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3603101 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
English for Digital Business Technology
3603102 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Entrepreneurship
3603103 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
Data Warehouse for Business
3603201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
3603301 ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
Network System and Information Security
3603302 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Web Application Programming
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
Content and Online Media Production

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
3542503 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
3612101 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Basic of Entrepreneurship
3612102 พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
Consumer Behavior for Entrepreneurs
3612103 ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
Leadership and Ethics for Business Entrepreneurs
3612104 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับผู้ประกอบการ
Fundamentals of Logistics and Supply Chain for Entrepreneurs
3612105 การวางแผนกาไรสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
Profit Planning for Entrepreneurs
3612201 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ
Creative Thinking and Developing Entrepreneurship
Opportunities
3612301 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
Business English Communication for Entrepreneurs
3612401 การบริหารงานคุณภาพของธุรกิจ
Quality Administration of Organization
3613202 แบบจาลองและแผนธุรกิจ
Model and Business Plan
3613203 การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
Product Origination and Branding for Entrepreneurs
3613502 การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
Economic Forecasts and Analysis of Business Environment
3613503 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการประกอบการธุรกิจ
Quantitative Analysis for Business Operations

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
3621302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
International Business Management with Information Technology
3621501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3622404 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม
International Ethics and Social Responsibility
3622405 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
Legal Issues in International Business
3622503 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
Cross-Cultural Organization Management
3622506 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ
Human Resource Management in Multinational Corporation
3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing Management
3623208 สถิติเพื่อวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Business Statistic for International Business Research
3623211 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business
3623509 การจัดการการดาเนินงานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Operations Management for International Business
3623510 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
International Strategic Management
3623512 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
International Logistics and Supply Chain Management
3623513 การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
Business Management in International Trading Blocs
3623514 ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
Global Business and Innovation

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)
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)
3(3-0-6)

- 38 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่น้อยกว่า
กลุม่ วิชาเอกการเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
3523303 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
Enterprise Risk Management and Internal Control
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
3533107 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
International Finance and Investment
3533108 การจัดการการเงินภาครัฐ
Government Financial Management
3533204 การบริหารอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Management
3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Analysis
3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
Business Cost Planning and Analysis
3534113 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
Financial Policy and Strategic Planning
3534301 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
Technical Analysis
3542503 การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing

12

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

- 39 กลุม่ วิชาเอกการตลาด
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Management Accounting
3541302 การค้าสมัยใหม่
Modern Trade
3542106 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
Service and Tourism Marketing
3542201 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
3542204 การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า
Branding and Brand Communication
3542406 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
3543104 การตลาดบริการ
Services Marketing
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Social and Environment Marketing
3543201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Consumer Relation Management
3543301 การจัดการการตลาด
Marketing Management
3543501 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
Software Package and Application for Marketing
3544905 การตลาดจาลอง
Dummy Marketing

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

- 40 กลุม่ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3563201
แผนธุรกิจ
Business Plan
3563202
การจัดการธุรกิจชุมชน
Community Business Management
3563203
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
Innovation and Business Creativity
3563303
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Management in Business
3563304
การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง
Change and Risk Management
3563305
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับธุรกิจ
Customer Relationship Management for Business
3563401
การจัดการความรู้และทุนมนุษย์
Knowledge Management and Human Capital
3563402
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
Organizational Leadership and Teamwork Development
3563403
ภาวะผู้นาในผู้ประกอบการธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
Entrepreneurial Leadership and Human Resource
Management
3563503
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
3564301
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
Accounting for Business Management
3564302
การจัดการธุรกิจ
Business Management
3564401
บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
Personality and Social Roles

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

- 41 กลุม่ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3602103 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Law and Ethics
3602305 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
3602306 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3602307 การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Operating System Installation and Management
3602308 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
Advanced Using of Office Programs
3603104 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจดิจิทัล
Logistics and Supply Chain Management for Digital Business
3603105 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analysis
3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design
3603303 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
3603304 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
3603305 โปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์สาหรับธุรกิจ
Program on a Cloud Computing for Business
3603402 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Branding
3603403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
Special Topic in Digital Business Technology
3603404 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล
Creative Media Production and Digital Innovation
3603405 การสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์ในธุรกิจดิจิทัล
Animation and Games Creation in Digital Business
3603406 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล
Internet of Things for Digital Business
3604101 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence

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

- 42 กลุม่ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
Accounting for Specific Enterprises
3541302 การค้าสมัยใหม่

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Modern Trade

3612106
3612302
3612303
3612402
3612403
3612501
3613204
3613205
3613801
3614206

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนในธุรกิจสมัยใหม่
Creative Economy and Sustainability in Modern Business
การสื่อสารทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Marketing Communication and Customer Relationship
Management
การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง
Sales Management and Negotiation Skills
การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสาหรับเจ้าของธุรกิจ
Compensation and Performance Management for
Entrepreneurs
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Management
การเงินและภาษีสาหรับผู้ประกอบการ
Finance and Tax for Entrepreneurs
กลยุทธ์การให้บริการสาหรับผู้ประกอบการ
Service Strategy for Entrepreneurs
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
Business Networking
ประสบการณ์สาหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Experience for Business Entrepreneurship
การพัฒนาธุรกิจชุมชน
Community Business Development

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

- 43 กลุม่ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3623501 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Negotiation
3623502 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Entrepreneurship
3623503 การจัดการการค้าชายแดน
Cross Border Trade Management
3623504 การบริหารการนาเข้าและส่งออก
Import and Export Management
3623505 ภาวะการเป็นผู้นาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
Leadership in International Business
3624306 การจัดการการค้าข้ามพรมแดนด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Cross Border Trade Management with E-Commerce
3624408 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
3624507 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
Consumer Behavior in Global Market

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

- 44 4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
3504801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
Professional Experience in Business
รหัสวิชา
3503801
3503802

หรือ แผนสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)
7 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
1(45)
6(540)
6 หน่วยกิต

ให้ เลื อกเรี ย นรายวิช าจากรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ตรที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ กาแพงเพชรเปิดสอน
แต่ต้องไม่ซ้ากับ รายวิช าที่เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็นรายวิช าที่กาหนดให้ เรียน โดยไม่นับหน่ว ยกิต
รวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

- 45 3.1.4 แผนการศึกษา
(1) วิชาเอกการเงิน
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3532102
3561101
3591101
3601101
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3521103
3531201
3532401
3541101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
1553501
3531101
3532202

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
หลักเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
หลักการประกันภัยเบื้องต้น
หลักการตลาด
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
รวม

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

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

- 46 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3532105
3532106
3533601

รหัสวิชา
3533203
3533301
3533401
3533402
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504902
3533403
3533602
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการเงิน
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

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

การบริหารสินเชื่อ
หลักการลงทุน
การประกันชีวิต
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

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

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การประกันวินาศภัย
เทคโนโลยีทางการเงิน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

- 47 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504901
3534108
3534111
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น (ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
x(x-x-x)
13/14 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

- 48 (2) วิชาเอกการตลาด
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3521103
3541101
3561101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3532102
3542405
3601101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3542105
3591101
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการขาย
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
พฤติกรรมผู้บริโภค
หลักเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

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

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

- 49 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1553501
3531101
3542503
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การตลาดดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
รวม

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

รหัสวิชา
3542202
3543202
3543204
3543306
3543407
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

รหัสวิชา
3542509
3543107
3543305
3543308
3543601
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
การวางแผนการตลาด
การจัดการราคาและการพยากรณ์ยอดขาย
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

- 50 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504901
3504902
3544103
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
13/14 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

- 51 (3) วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3521103
3541101
3561101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1553501
3561601
3591101
3601101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3562201
3562302
3562401

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
หลักการตลาด
องค์การและการจัดการ
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการสานักงานสมัยใหม่
หลักเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 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)
18 หน่วยกิต

- 52 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3532102
3562202
3562301
3562601

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

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(2-2-5)
18 หน่วยกิต

รหัสวิชา
3563301
3563302
3563501
3563701
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การวางแผนและการจัดการโครงการ
สถิติเพื่อการจัดการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

รหัสวิชา
3504901
3531101
3563502
3563702
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

- 53 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504902
3564501
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การจัดการการดาเนินงาน
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
13/14 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

- 54 (4) วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
1553501
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3541101
หลักการตลาด
3601101
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3601102
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
รวม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3521103
3561101
3601301

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3531101
3591101
3602301
3602302

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการบัญชี
องค์การและการจัดการ
คอมพิวเตอร์กราฟิก
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การเงินธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
รวม

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

- 55 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3602101
3602303
3602304
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก
รวม

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

รหัสวิชา
3532102
3603101
3603201
3603301
3603401

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
รวม

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

รหัสวิชา
3504901
3603102
3603103
3603302
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
คลังข้อมูลทางธุรกิจ
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

- 56 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504902
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
13/14 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

- 57 (5) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
ปีที่ 1/ ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
3521103 หลักการบัญชี
3561101 องค์การและการจัดการ
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รวม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3541101
3531101
3591101

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
หลักการตลาด
การเงินธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์
รวม

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3612101
3612103
3612105
3612201

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
การวางแผนกาไรสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ
รวม

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

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

- 58 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1553501
3532102
3542503
3612102

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
การตลาดดิจิทัล
พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับการประกอบการธุรกิจ
รวม

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

รหัสวิชา
3612104
3612301
3612401
3613502
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับผู้ประกอบการ
การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
การบริหารงานคุณภาพของธุรกิจ
การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

รหัสวิชา
3524301
3613402
3613203
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ
แบบจาลองและแผนธุรกิจ
การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

- 59 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504901
3504902
3613503
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับประกอบการธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
x(x-x-x)
13/14 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

- 60 (6) วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
xxxxxxx
ศึกษาทั่วไป
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3521103 หลักการบัญชี
3541101 หลักการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
รวม
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3601101
3621302
3621501

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3531101
3532102
3591101
3622503

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การเงินธุรกิจ
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์
การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
รวม

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

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

- 61 รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
3622404

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ
การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

รหัสวิชา
3623208
3623211
3623509
3623510
3623512
3623513

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สถิติเพื่อวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการดาเนินงานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
รวม

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)
18 หน่วยกิต

รหัสวิชา
3623514
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
15 หน่วยกิต

3622405
3622506
3622507

- 62 รหัสวิชา
3504801
3503801
3504901
3504902
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
3504802
3503802

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
2(90)
1(45)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
13/14 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5/6 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกการเงิน
1
นางสาวศิริพร โสมคาภา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

การเงิน
การเงินและการธนาคาร
การเงิน
การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การเงินการธนาคาร

อาจารย์

บธ.ด.
บธ.ม.
ค.อ.บ.

การตลาด
การตลาด
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

อาจารย์

บธ.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

2

นางอนุธิดา เพชรพิมูล

3

นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว

อาจารย์

4

นางสาวคุณญ
ั ญา เบญจวรรณ

อาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกการตลาด
1
นายชูเกียรติ เนื้อไม้

2

นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน

3

นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สถาบันราชภัฏนครปฐม

2552
2547
2552
2550
2552
2551
2561
2551
2546

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การตลาด
มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

2561
2551
2547
2561
2544
2540
2545
2536

- 63 -

ตาแหน่งทางวิชาการ

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.

4

นางถมรัตน์ เงินทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางเพชรา บุดสีทา

รองศาสตราจารย์

6

นายจิระ ประสพธรรม

อาจารย์

2

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ

อาจารย์

5

นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ด.
ค.อ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
ป.วิชาชีพ
บธ.ม.
ศศ.บ.
กจ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
การตลาด
การตลาด
การตลาด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธุรกิจอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
การจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2543
2529
2555
2546
2526
2552
2543
2559
2544
2536
2562
2555
2550
2555
2541
2535
2537
2547
2538
2553
2550

- 64 -

อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
1
นางปาณิสรา จรัสวิญญู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
นายมนตรี ใจแน่น
อาจารย์

2

นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์

อาจารย์

นายจักรพันธ์ หวาจ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4

นางสาวชลธิชา แสงงาม

อาจารย์

5

นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์

อาจารย์

6

นายชัยรัตน์ ขันแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายวันชัย เพ็งวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

นางสาวศุภมาส ผกากาศ

อาจารย์

กศ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
คอ.ด.
กศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2552
2562
2552
2548
2554
2551
2552
2543
2558
2553
2549
2545
2552
2544
2563
2555
2551
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3

คุณวุฒิ

ลาดับ
9

ชื่อ – นามสกุล
นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

อาจารย์

ปวส.
วท.ม.
วท.บ.

ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บช.บ.

การจัดการ
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การเงินการธนาคาร
การจัดการ
การบัญชี
การเงิน
การบัญชี

2

นางสาวคุณญ
ั ญา เบญจวรรณ

อาจารย์

3

นางสาวประภัสสร กลีบประทุม

อาจารย์

4

นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา

อาจารย์

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2561
2548
2543
2539
2555
2552
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อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
1
นางสาวกนิษฐา ศรีภริ มย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ธุ ร กิ จ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคนิคคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วท.ม.
ค.อ.บ.

10

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................

2559
2544
2540
2561
2551
2546
2556
2554
2556
2547

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ประจาหลักสูตร วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
1
นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวราววาด ยิม้ สวัสดิ์

อาจารย์

3

นายธนัชพร หาได้

อาจารย์

4

นายสันติ คู่กระสังข์

อาจารย์

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2558
2550
2548
2547
2542
2555
2550
2555
2550

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
31 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันที่ .......................................................
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2

คุณวุฒิ

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
นางสาวศิริพร โสมคาภา

2

นางอนุธิดา เพชรพิมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว

อาจารย์

4

นางสาวคุณญ
ั ญา เบญจวรรณ

อาจารย์

5

นายชูเกียรติ เนื้อไม้

อาจารย์

6

นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน

อาจารย์

7

นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม

รองศาสตราจารย์

8

นางถมรัตน์ เงินทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

นางเพชรา บุดสีทา

รองศาสตราจารย์

10

นายจิระ ประสพธรรม

ชื่อ – นามสกุล

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
ค.อ.บ.

การเงิน
การเงินและการธนาคาร
การเงิน
การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์
การเงินและการธนาคาร
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การเงินการธนาคาร
การตลาด
การตลาด
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

บธ.ด.
บธ.ม.
นศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
กศ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.

การตลาด
การตลาด
การจัดการสารสนเทศ
การตลาด
บริหารธุรกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
การตลาด
การตลาด
การตลาด

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สถาบันราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันราชภัฏเทพสตรี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2552
2547
2552
2550
2552
2551
2561
2551
2546
2561
2551
2547
2561
2544
2540
2545
2536
2543
2529
2555
2546
2526
2552
2543
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1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ลาดับ

นางปาณิสรา จรัสวิญญู

12

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13

นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14

นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ

อาจารย์

15

นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16

นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

17

นายมนตรี ใจแน่น

18

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

บธ.ด.
ค.อ.ม.
ศศ.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.
ป.วิชาชีพ

การบริหารธุรกิจ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การจัดการทั่วไป
การบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการนวัตกรรม
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต์
การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์

บธ.ม
ศศ.บ.
กจ.ม.
บธ.บ
ปร.ด.
พ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.

อาจารย์

บธ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2559
2544
2536
2562
2555
2550
2555
2541
2535
2537
2547
2538
2553
2550
2546
2537
2532
2555
2552
2562
2552
2548
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11

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายจักรพันธ์ หวาจ้อย

20

นางสาวชลธิชา แสงงาม

อาจารย์

21

นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์

อาจารย์

22

นายชัยรัตน์ ขันแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

23

นายวันชัย เพ็งวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

24

นางสาวศุภมาส ผกากาศ

25

นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

26

นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ

27

นางสาวกนิษฐา ศรีภริ มย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

วท.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
คอ.ด.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟ้า
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการศึกษา

กศ.ม.

วท.ม.
ค.อ.บ.

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและ
การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ปวส.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
ศศ.บ.

เทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการ
ภาษาไทย

บธ.บ.
ปร.ด.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2554
2551
2552
2543
2558
2553
2549
2545
2552
2544
2563
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2551
2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2548
2543
2539
2555
2552
2559
2544
2540
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19

คุณวุฒิ

นางสาวชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร

29

นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา

อาจารย์

30

นางสาวธนธรณ์ แจ้งโม้

อาจารย์

31

นางราตรี สิทธิพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

32

นางชาลี ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

33

นายธีรศิลป์ กันธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ – นามสกุล

34

นางสาวอังคณา ตาเสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

35

นางสาวประภัสสร กลีบประทุม

อาจารย์

36

นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

37

นางสาวราววาด ยิม้ สวัสดิ์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.ม.
ศ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
วท.ม.
ศ.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ.
ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชน
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการทั่วไป
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ

ศ.ม.
วท.บ
ปร.ด.
ศ.ม.
ศ.บ
บธ.ม.
บช.บ.
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2553
2543
2556
2547
2557
2552
2541
2528
2560
2542
2530
2560
2552
2544
2563
2554
2553
2556
2554
2558
2550
2548
2547
2542
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28

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

38

นายธนัชพร หาได้

39

นายสันติ คู่กระสังข์

อาจารย์

40

นายเอกวินิต พรหมรักษา

อาจารย์

คุณวุฒิ
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บช.บ.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2555
2550
2555
2550
2561
2551
2546
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- 73 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
จากผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ ใช้บัณฑิต พบว่า มีความต้องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชา
สหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในวิชาเฉพาะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่
นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทนได้
ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน
ประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 วิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
4.2.2 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และ
มีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
4.3.2 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ
จานวน 16 สัปดาห์
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการจัดการ ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับสูง

3. จิตบริการ
4. มีวินัยและความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นา และการ
ทางานเป็นทีม

5. มีความรู้ทันสมัย และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจ หรือการศึกษาต่อในระดับสูง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 สอดแทรกกิจกรรมที่ฝึกทักษะ พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติทางวิชาชีพในรายวิชาที่
เรียน รวมทั้งจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แก่นักศึกษาทุกชั้นปี
2.1 เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารธุรกิจ การจัดการ มาเป็นอาจารย์พิเศษ
หรือเป็นวิทยากรร่วมบรรยายตามลักษณะของแต่ละ
รายวิชา
2.2 การมอบหมายงานในแต่ละวิชาที่ต้องนาความรู้
จากทฤษฎี และเครื่องมือทางการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการ
2.3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือ
ปฏิบัติภาคสนาม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิตบริการ
4.1 การจัดทาโครงงาน งานวิจัย การอภิปรายหรือ
การสัมมนาในชั้นเรียน การแสดงบทบาทสมมติ
- การปฏิบัติงานเป็นทีมในชั้นเรียน
- การฝึกปฏิบัติงานโครงการรายวิชาที่ผู้สอนกาหนด
- ส่งเสริมให้มีการนาหลักการการบริหารจัดการเชิง
ประชาธิปไตยมาสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม
บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ กติกาที่สามารถสร้างความ
รับผิดชอบ เคารพและยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ของ
สมาชิกกลุ่ม
5.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียน สัมมนาในชั้น
เรียน การแสดงบทบาทสมมติ โครงงานธุรกิจจาลอง
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การ

- 75 คุณลักษณะพิเศษ

6. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้า กาหนดประเด็นปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวล วิเคราะห์ และนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา
สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ค้นคว้างานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางด้านการจัดการ
5.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและซักถามข้อ
สงสัยจากสถานประกอบการ
- ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลในสื่อสารสนเทศและ
สร้างสรรค์สื่อประกอบการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม
6.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อทารายงาน
โครงงานหรืองานวิจัย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ 1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การ
ข้อบังคับ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ที่กาหนด
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ 1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
ผู้อื่น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความ และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
เป็นไทย
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติ
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2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ความเป็นพลเมืองและพลโลก
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้
ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่
ดี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางาน
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม

กลยุทธ์การสอน
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ

การประเมินผลการเรียนรู้
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
3.1 ประเมินจากการรายงานผล
แก้ปัญหา
การดาเนินงานและการแก้ปัญหา
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
สถานการณ์จริง
จากสถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ 3.3 ประเมินจากการทดสอบ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้นาและ
ผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ 5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
เชิงคณิตศาสตร์
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
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5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ได้
อย่างตรงประเด็น
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้

ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( = ความรับผิดชอบหลัก)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301
9001302

1.3

1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1









































4.1









5.2








5.3












4.2 4.3 4.4 5.1
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้

1.2

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.1


1.2

1.3


1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1



















3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้
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4.2 4.3 4.4 5.1
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5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.คุณธรรม จริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านกลุ่มวิชาแกน และวิชาบังคับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1) การแสดงออกถึงการ
1.1 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยใน
มีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน
และ/หรือสังคม มีจิตอาสา
และ/หรือสังคม
1.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการมีจิตอาสา
1.2) การปฏิบัติตนตามกรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
สังคม และ/หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.ความรู้
2.1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

2.2) สามารถประยุกต์ใช้หรือ
บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา
3.1) สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณและเป็นระบบ

1.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตาม
กรอบ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบัน และสังคมและ/หรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินผลการเรียนรู้
1.1 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน
ของนักศึกษา การส่งงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการบริการวิชาการและ
การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
1.2 ประเมินจากการแต่งกาย การ
เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบัน คณะ
และสาขาวิชากาหนด รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และแหล่งเรียนรู้ที่เป็น หน่วยงาน
เครือข่าย
2.2) บูรณาการและประยุกต์
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎี
เนื้อหาในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3) การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับการทางาน
(WIL) ร่วมกับผู้ประกอบการ

2.1) ทดสอบย่อย ทดสอบกลาง
ภาคเรียน และทดสอบปลายภาค
เรียน

3.1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน

3.1) ประเมินความสามารถในการ
แก้ปัญหาตามกรณีศึกษา และ
ความต้องการของชุมชน

2.2) ประเมินผลการเข้าร่วมศึกษา
ดูงาน การอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก
2.3) ประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการปฏิบัติจริง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
3.2) มีทักษะในการรวบรวม ศึกษา 3.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์สรุป
โดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ประเด็นปัญหา
เพื่อวิเคราะห์ วิพากษ์ สรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อนาไปสู่การประยุกต์
ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
3.3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา
3.3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ มาใช้ได้
สอนโดยให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม
ความรู้ในการบูรณาการศาสตร์
และบูรณาการกับหน่วยงาน
เครือข่าย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) สามารถประสานงาน
4.1) ให้นักศึกษาจัดทาโครงการ/
มีมนุษยสัมพันธ์และสร้าง
กิจกรรม ที่ส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
มนุษยสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบร่วมกับบุคคล/
หน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก
4.2) สามารถทางานเป็นกลุ่ม
4.2) กาหนดให้นักศึกษา
แสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่าง
ปฏิบัติงานกลุ่ม
เหมาะสม และมีความรับผิดชอบ
4.3) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม
4.3) มอบหมายงานให้นักศึกษา
และความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
อย่างสร้างสรรค์
นาเสนอในชั้นเรียน

การประเมินผลการเรียนรู้
3.2) ประเมินความสามารถในการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ สรุปประเด็น
ปัญหาเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหา
3.3) ประเมินความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะมาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.1) ประเมินผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคล/
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก

4.2) ประเมินพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม
4.3) ประเมินผลงานโดยตนเอง
เพื่อน ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
5.1) สามารถประยุกต์ใช้หลัก
5.1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
5.1) ประเมินผลงานการ
คณิตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการ สอนโดยการประยุกต์ใช้หลัก
ประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ และ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
คณิตศาสตร์ และสถิติมาใช้ในการ สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์และ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
5.2) สามารถสื่อสารอย่างมี
5.2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
5.2) ประเมินผลจากรูปแบบ
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและ
สอนโดยให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า รายงาน การนาเสนอของนักศึกษา
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
และนาเสนอในรูปแบบการพูด
และการใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม
5.3) สามารถใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

กลยุทธ์การสอน
การเขียนและการใช้สื่อการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.3) จัดการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้เทคโนโลยี และ
โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการ
ดาเนินงาน

การประเมินผลการเรียนรู้
5.3) ประเมินผลงานการใช้
เทคโนโลยีในการดาเนินงาน

ตารางที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

หมวดวิชาแกน
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3504901 สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
3504902 การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3521103 หลักการบัญชี
3531101 การเงินธุรกิจ
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3541101 หลักการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

1.2

ความรู้
2.1
























2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

































































4.3







4.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการเงิน
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3531201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3532105 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการเงิน
3532106 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3532401 หลักการประกันภัยเบื้องต้น
3533203 การบริหารสินเชื่อ
3533301 หลักการลงทุน
3533401 การประกันชีวิต
3533402 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
3533403 การประกันวินาศภัย
3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
3533602 เทคโนโลยีทางการเงิน
3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3534111 การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2

1.2



ความรู้
2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1





3.2

3.3
















































4.3









4.2






4.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3






ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

3523303
3524301
3533107
3533108
3533204
3534107
3534112
3534113
3534301
3542503

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
การจัดการการเงินภาครัฐ
การบริหารอสังหาริมทรัพย์
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
การตลาดดิจิทัล

1.2




-

ความรู้
2.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3



















































3.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3






2.2

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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วิชาเอกการตลาด
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3542405 การจัดการการขาย
3542503 การตลาดดิจิทัล
3542509 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3543202 ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
3543204 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3543305 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3543306 การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3543308 การวางแผนการตลาด
3543407 การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
3543601 การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
3544103 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3541302 การค้าสมัยใหม่

1.2

ความรู้
2.1

ทักษะทางปัญญา

2.2

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

3542106
3542201
3542204
3542406
3543104
3543109
3543201
3543301
3543501
3544905

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า
การตลาดทางตรง
การตลาดบริการ
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการการตลาด
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
การตลาดจาลอง

1.2

ความรู้
2.1

ทักษะทางปัญญา

2.2

3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 4.2 4.3



































 





























   
  



   












































































































 















 













   



    

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3561601 การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3562201 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
3562202 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3562301 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3562302 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3562401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3562601 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3563301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3563302 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3563501 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3563502 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3563701 สถิติเพื่อการจัดการ
3563702 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3564501 การจัดการการดาเนินงาน
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3563201 แผนธุรกิจ
3563202 การจัดการธุรกิจชุมชน

1.2

ความรู้
2.1

4.1



























3.2
























































































































4.3







4.2








3.1






2.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

3.3





ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

3563203 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3563303 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
3563304 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง
3563305 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับธุรกิจ
3563401 การจัดการความรู้และทุนมนุษย์
3563402 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3563403 ภาวะผู้นาในผู้ประกอบการธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
3563503 การจัดการคุณภาพ
3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3564302 การจัดการธุรกิจ
3564401 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม

1.2

-

ความรู้
2.1




2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1

3.2






























































4.1

4.2







3.3





















4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3





















ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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-

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3601102 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
3601301 การออกแบบสื่อกราฟิก
3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
3602301 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
3602302 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3602303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
3602304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3603101 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3603102 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3603103 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3603201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3603301 ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
3603302 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3602103 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1.1

1.2

2.1

2.2



















3.2






































3.1












3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1






























































































4.3







4.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

3602305
3602306
3602307
3602308
3603104
3603105
3603202
3603303
3603304
3603305
3603402
3603403
3603404
3603405
3603406
3604101

เว็บเทคโนโลยี
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจดิจิทัล
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
การออกแบบอินโฟกราฟิก
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
โปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์สาหรับ
ธุรกิจ
การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล
การสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์ในธุรกิจดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจอัจฉริยะ

-

ความรู้

ทักษะทางปัญญา















































































































































































4.1













2.2



3.3

4.3

2.1



3.2

4.2

1.2



3.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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-

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3542503 การตลาดดิจิทัล
3612101 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
3612102 พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3612103 ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
3612104 ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3612105 การวางแผนกาไรสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3612201 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็น
ผู้ประกอบการ
3612301 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3612401 การบริหารงานคุณภาพของธุรกิจ
3613202 แบบจาลองและแผนธุรกิจ
3613203 การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
3613502 การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
3613503 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการประกอบการธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ

ความรู้

1.2

2.1







2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1








3.3

4.1






3.2

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.3














4.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

3541302
3612106
3612302
3612303
3612402
3612403
3612501
3613204
3613205
3613801
3614206

การค้าสมัยใหม่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนในธุรกิจสมัยใหม่
การสื่อสารทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง
การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสาหรับเจ้าของธุรกิจ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การเงินและภาษีสาหรับผู้ประกอบการ
กลยุทธ์การให้บริการสาหรับผู้ประกอบการ
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
ประสบการณ์สาหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจชุมชน

1.2

-

ความรู้
2.1

2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1

3.2

3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม
1.1

กลุม่ วิชาเอกบังคับ
3621302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3621501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3622404 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3622405 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3622503 การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
3622506 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ
3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3623208 สถิติเพื่อวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3623211 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
3623509 การจัดการการดาเนินงานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
3623510 การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
3623512 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่าง
ประเทศ
3623513 การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
3623514 ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
กลุ่มวิชาเอกเลือก



ความรู้
2.2

1.2

2.1




































3.2






3.1






ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.3

4.1








4.2








4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

3623501
3623502
3623503
3623504
3623505
3624306

การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการค้าชายแดน
การบริหารการนาเข้าและส่งออก
ภาวะการเป็นผู้นาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการค้าข้ามพรมแดนด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3624408 การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
3624507 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

คุณธรรม
จริยธรรม

-

ความรู้

1.1

1.2

2.1





















2.2

ทักษะทางปัญญา
3.1

3.2




4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3

4.1

4.2












































3.3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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-

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา

3503801
3503802
3504801
3504802

การเตรียมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
5.1 5.2 5.3









































































































คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีระบบและกลไกการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อยืนยันว่าผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน โดยมีการทวนสอบระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต มี ก ารด าเนิ น การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ โดยกาหนดระบบและกลไกในการดาเนินการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชาตามที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนี้
1) คณะฯ แต่ งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ระดั บหลั กสู ตร โดยให้ มี หน้ าที่ ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน
มคอ.5) ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
2) ให้คณะกรรมการใน ข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
3) ให้คณะกรรมการในข้อ 1) ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้
3.1) ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
3.2) ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา
3.3) ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
3.4) ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ านตาม
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน แต่ละด้านที่ระบุ
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3.5) วิธีอื่น ๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา
2.2 การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
1) มีการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
2) มีการประเมินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ภายใต้ระบบการประกันคุณภาพจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกสถาบัน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562
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หมวดที่ 6
หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร คณะ
และมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน
1.2 มีการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลัก สูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นรายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.4 อบรมเทคนิ ค วิ ธี ก ารสอน การใช้ สื่ อ การวั ด ประเมิ น ผล การวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย น การวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.5 กาหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาแนะนาปรึกษา
1.6 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น อาจารย์ ใ ห้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ เช่ น การอบรมหรื อ ศึ ก ษา
ดูงานด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 การศึกษาดูงาน การประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์
2.1.3 การจัดทาเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้
2.1.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น
2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ทาการวิจัยค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการและ
คุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย การทาผลงาน/การนาเสนอผลงานวิชาการ การศึกษาดู
งานและสัมมนา
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.6 จั ด ให้ อ าจารย์ เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรมบริ การวิ ช าการต่ าง ๆ ของคณะ/ มหาวิ ท ยาลั ยทั้ ง ในและ
ต่างประเทศเมื่อมีโอกาส
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้มีการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมถึงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557 โดยดาเนินการ ดังนี้
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ ไม่น้อยกว่า 3 คน/วิชาเอก
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ขึ้นไป หรือมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยในทุกๆ 5 ปี
1.4 มี ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อันได้แก่
1.4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
1.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ/หรือประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) ครบทุก
รายวิชา
1.4.4 มีรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและหรือประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5,
มคอ.6) ครบรายวิชา
1.4.5 มีรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ได้มีการกากับดูแล
คุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิต ดังนี้
2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจาทุกปี
2.2 มีการติดตามสารวจทุก ๆ ปีเกี่ยวกับภาวะการมีงานทาของบัณฑิต หรือการประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
มีการบริหารหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา
รวมถึงการติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา
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1) มีร ะบบและกลไกในการรั บ นั ก ศึ ก ษา การกาหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา เกณฑ์ ก าร
คัด เลื อ ก รวมถึ ง มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ กษา ซึ่ ง ส านั ก ส่ ง เสริม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป็ น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาโดยตรง
2) การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ มีการดาเนินการโดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
และหลักสูตรในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มีการกาหนดวิธีการและรูปแบบ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสม ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
3) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา โดยมีการจัดสอบ
วัดความรู้แรกเข้าด้านความรู้พื้นฐานการบริหารธุรกิจ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาเพื่อประเมิน
ศักยภาพ แล้วนามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการ
เรียนในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
3.2 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา
หลั กสู ตรมีการดาเนิน การควบคุมดูแลการให้ คาปรึกษาวิช าการแก่นักศึกษา และกิจกรรมพัฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1) การแต่ งตั้ งอาจารย์ ที่ ป รึ กษาจะพิจารณาจากอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต ร โดยกาหนด
อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากสัดส่วนของค่า FTES ของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจา 25:1
2) อาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับเป็นแนวทางในการให้คาปรึกษา
และมีช่องทางการให้คาปรึกษาที่หลากหลายเพื่อความสะดวกของนักศึกษา โดยอาจารย์ทุกคน
จัดชั่วโมงให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้ตามความเหมาะสม
3) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านทักษะพื้นฐานทักษะการเรียนรู้และ
พัฒนาตน ทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบางกิจกรรม/ โครงการอาจใช้การบริหารจัดการ
แบบบูร ณาการกับ การเรีย นการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะความพร้อมในการทางานและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3 การติดตามผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
หลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตามผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของนักศึกษา ดังนี้
1) กาหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพื่อให้
เป็ น ไปตามแผนการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ รวมทั้งกาหนดให้ มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา

- 102

-

2) มีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคง
อยู่ของนักศึกษา การสาเร็ จการศึกษา การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรวมถึงผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดยจัดทาทุกปีการศึกษา
3) จั ด ให้ มี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของนั ก ศึ ก ษาในระหว่ า งการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังจากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา
4. อาจารย์
มีการบริหารจัดการหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ คุณภาพของอาจารย์ รวมถึงการติดตามผลที่
เกิดขึ้นกับอาจารย์ โดยดาเนินการ ดังนี้
4.1 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่ มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ กลไก
การคัดเลือกอาจารย์ รวมถึงการบริหารและมีแผนการพัฒนาอาจารย์
1) การรับอาจารย์ใหม่
หลักสูตรกาหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากาลังของหลักสูตร
และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มี
คุณวุฒิตรงหรื อสั มพัน ธ์กับ สาขาวิชาของหลั กสู ตรและประสบการณ์ที่จาเป็นเพื่อให้ ได้อาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น
2.1) การจั ด ท าแผนอัต รากาลั ง แผนบริ ห าร และพั ฒ นาอาจารย์ เพื่ อให้ ไ ด้อ าจารย์ ที่ มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2.2) การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อน
เปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยดาเนินการให้
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
2.3) กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
2.4) ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการจัด การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสูตร โดย
พิจ ารณาจากประวัติการศึกษาที่ต้อ งมีวุฒิ การศึ กษาระดับ ปริญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิช าที่เกี่ย วข้อง หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางานตรงกับเนื้อหา
ของรายวิชา ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจาทาหน้าที่สังเกตการสอนเพื่ อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาของตน
4.2 มีร ะบบและกลไกในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิช า มี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมีกระบวนการ
ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลจากอัตราคงอยู่ของอาจารย์ และความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร โดยจัดทาในทุกๆ ปีการศึกษา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ ดังนี้
1) มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร ควบคุมและกากับการจัดทารายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย
2) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมทั้ง
ในด้านการกาหนดผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน การกากับติดตาม การ
จัดทารายละเอียดของรายวิชาและ/หรือประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3, มคอ.4) การกากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3) จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
4) กาหนดให้ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ทุกสิ้นปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
จัดทาโครงการโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่าบารุงการศึกษาและงบประมาณแผ่นดินเป็นประจาทุกปี
สาหรับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีห้ องปฏิบั ติการคอมพิว เตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัส ดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิว เตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่ส อดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิด และได้ทา
3) มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่
ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฎิบัติงาน
4) มีห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง ความรู้แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่าจานวนคู่มือ
5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2
6) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1
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7) มี โ ปรแกรมที่ ถู ก ต้ อ งตามกฏหมายติ ด ตั้ ง บนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ ง และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
8) มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนสาหรับการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส่วนบุคคล
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยสารวจจากความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษา
แล้วเรียงลาดับความต้องการจาเป็น จัดทาโครงการเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากงบประมาณค่า
บารุงการศึกษาและงปประมาณแผ่นดินเป็นประจาทุกปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมิน ความพึงพอใจ และความเพียงพอของทรัพยากร จากนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงมีกระบวนการในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอ
ของทรัพยากร เป็นประจาทุกปีการศึกษา
7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กาหนด
ตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลั ก สู ต รได้ ดาเนิ น การเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ ม าตรฐานอื่ น ๆ
ที่เกี่ย วข้อง โดยมีองค์ป ระกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นั กศึกษา อาจารย์ หลั กสู ต ร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ดังนี้
องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
กาหนด โดย สกอ.
(เกณฑ์ 3 ข้อ)
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาของผู้สาเร็จ
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
การศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้
นักศึกษา
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี

- 105

องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

-

ตัวบ่งชี้

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณากาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึก
ปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา
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องค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การกากับการประเมินการจัด
การเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของโปรแกรม
วิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
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7.2 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา มีดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

2564

ปีการศึกษา
2565 2566 2567

2568

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีการจัดทารายละเอีย ดของรายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10. จ านวนบุ คลากรสนั บสนุ นการเรี ยนการสอนได้ รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา/อาจารย์ประจาหลักสูตร ขอรับความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลังจากการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์/สนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การเข้าร่วมกิจกรรม
และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมิน การสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนของทุกรายวิชาในช่วงสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานการสอนแต่ละ
รายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา
2.2 การประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตฯ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มีการประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
3.2 มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอต่อ
หัวหน้าวิชาเอก
4.2 อาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ห มวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงาน
และวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาถัดไป
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และ
การใช้คาศัพท์
9001102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิช าการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล
9001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออื่น
ๆ ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบ
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์
จริง
9001106

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพื่อให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
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9001107

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
9001108

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบท
สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ใน
สถานการณ์จริง
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ
และกาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
9001202

มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ห ลั ก
ศาสนาในการดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและ
ผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อน
ทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
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9001204

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลั กษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและ
พิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษา
พื้นที่ภาคเหนือและกาแพงเพชร
9001205

วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรใน
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206

การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจาต่อรอง การ
จัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การ
จัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย
9001302

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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9001303

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลก
เสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร
สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาด
รู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและ
สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402

การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์
การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิด
เชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิด
และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
9001404

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
ของทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศและโลก การสร้ างจิ ต ส านึ ก และการเป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 115

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
คาศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะการฟัง การพูด การเขียนทาง
ธุรกิจเบื้องต้น การอ่านโฆษณา บทความสั้น ๆ การเขียนประวัติส่วนตัวและแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
3504901

สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminars in Business Administration
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ส าคั ญ ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานประกอบการ
สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจ นาทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญมา
วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย นาเสนอและประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในรูปแบบสัมมนา
ด้านการบริหารธุรกิจ
3504902

การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Administration Research
ความหมาย บทบาท ความส าคั ญและประโยชน์ ข องการวิ จั ย จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย
ขั้นตอน และวิธีดาเนิ นการวิจั ย การปฏิบัติการวิจัยด้านบริหารธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กาหนด
วัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัย
3521103

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principle of Accounting
หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการ
บัญชีคู่ การบัญชีสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการ
ปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทางบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การ
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับ การคานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ และ
จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ปัจจัยดอกเบี้ย สาหรับการ
ตัดสินใจทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน การจัดหาเงินทุน การประเมินโครงการการลงทุน การบริหารเงินทุน
หมุ น เวี ย น การบริ ห ารลู ก หนี้ ก ารค้ า การบริ ห ารสิ น ค้ า คงเหลื อ การวิ เ คราะห์ อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น
งบประมาณเงินสด และนโยบายเงินปันผล
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รหัสวิชา
3532102

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรไทย วิธีการ
หลักการคานวณภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ บริษัทจากัด ห้าง
หุ้นส่วน หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา แรงงานสัมพันธ์
3541101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาดกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ท างการตลาด สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ แรงผลั ก ดั น ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนา
การตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
3561101

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการที่ประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอานวยการ การควบคุมองค์การ ภาวะผู้นาและการ
จัดการสมัยใหม่
3591101

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลั ง การค้า
ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3601101

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Introduction to Digital Business Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและรูปแบบของ
ธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทั ล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้
ในปัจจุบัน การใช้งานอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสานักงานที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3531201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Finance and Banking
ทฤษฎี เ งิน ตรา ทฤษฎี อุป สงค์ ของเงิ น ทฤษฎีป ริม าณเงิน ปริ มาณเงิ นในระบบเศรษฐกิ จ
ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกว้าง ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชาระเงิน ทฤษฎี
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและเส้นวิวัฒนาการของเงิน นโยบายการเงินเครื่องมือและกลยุทธ์ในการดาเนิน
นโยบายการเงิน
3532105

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการเงิน
3(3-0-6)
English for Financial Profession
การใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ การทาธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างประเทศ การจัดทางบการเงิน การประเมินโครงการลงทุน
เอกสารทางการเงิน ศัพท์เฉพาะทางการเงิน
3532106

จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Ethics
ความหมายของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ ความหมายและความสาคัญของบรรษัทภิบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาตรฐานการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ นักการวางแผนทางการเงิน จรรยาบรรณของพนักงานธนาคาร จรรยาบรรณของนายหน้าประกัน
ตัวแทนบริษัทประกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3532202

ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Institutions
โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดเงิน และตลาดทุน อนุพันธ์ทางการเงิน
ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน อุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน ผลตอบแทน
และความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน หลักการและขอบเขตการดาเนินงานของธนาคารกลาง
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบันการเงิน และสถาบันที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มิใช่ธนาคาร
3532401

หลักการประกันภัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Insurance
ความเสี่ยงภัยและวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยเบื้องต้น ความหมาย ทฤษฎี
เกี่ยวกับการประกันภัย ประโยชน์และสาระสาคัญของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย หลักการ
ของสัญญาประกันภัย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย
3533203

การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกาหนดนโยบายในการให้สินเชื่อ การ
วิเคราะห์สินเชื่อ การควบคุมและติดตามสินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา
ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ การกากับดูแลด้านกระบวนการสินเชื่อ

- 118

-

รหัสวิชา
3533301

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
ความสาคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ประเภทของหลักทรัพย์ แนวความคิดที่จาเป็น
สาหรั บการตัดสิ นใจเลือกลงทุน ในหลักทรั พย์ประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผ ลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง การคานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การลงทุนในกองทุนรวมเบื้องต้น
3533401

การประกันชีวิต
3(3-0-6)
Life Insurance
หลักการประกันชีวิต สาระสาคัญของการประกันชีวิต ลักษณะของประกันชีวิต รูปแบบของ
กรมธรรม์ เงื่อนไขและแบบฟอร์ม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกัน
รายบุคคลและประกันกลุ่ม จรรยาบรรณวิชาชีพการประกันชีวิต
3533402

คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
3(3-0-6)
Life Insurance Mathematics
การประกันชีวิตและทฤษฎีเซตเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของการนับและคณิตศาสตร์การจัดการ
ทฤษฎีดอกเบี้ยเบื้องต้น ดอกเบี้ยและการประยุกต์เบื้องต้น ค่ารายปี ตารางมรณะและปัญหาของประชากร
ค่างวดประกันชีวิตรายปี หลักการทางสถิติ
3533403

การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
Non-Life Insurance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันรถยนต์ การ
ประกันภัยทางทะเล การประกันความรับผิด การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ความรู้และความเข้าใจตลาดประกันภัย
กฎหมายเกี่ย วกั บ ประกั น ภัย จรรยาบรรณและศีล ธรรมในวิช าชีพ นายหน้าประกันวิ น าศภัย สถาบัน ที่
เกี่ยวข้องและกากับประกันวินาศภัย
3533601

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Computer Application
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้าง
โมเดลทางการเงิน แบบจ าลองการตัดสินใจจ่ายลงทุน การจัดการลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลื อ การ
คานวณอัตราดอกเบี้ย การกาหนดวงเงินสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์
3533602

เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Technology
แนวคิดในการบริหารเทคโนโลยีทางการเงิน การประเมินประสิทธิภาพโครงการ การบริหาร
จัดการนวัตกรรมทางการเงิน การวางแผนการเงินและภาษีสาหรับธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีทางการเงิน การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3534108

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน
การสารวจความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และ
การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
3534111

การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Finance for Community Business
ความหมาย รูปแบบธุรกิจชุมชน โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิธีการ
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม การจัดการเงินทุนชุมชน การป้องกันความ
เสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกันและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดกับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
วิชาเอกการเงิน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัด
มูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ใน
งบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
3522104

การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
หลั ก การและวิ ธี การบั ญ ชี เกี่ ย วกั บ ส่ ว นของเจ้ า ของและหนี้ สิ น ประกอบด้ ว ยการจ าแนก
ประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการ
เปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่าย
คืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของใน
งบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
3523303

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Enterprise Risk Management and Internal Control
การกากับดูแลกิจการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิด
การตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่ วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญ
ขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3524301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับนักบริหาร
และประกอบวิชาชีพบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมของการดาเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานบัญชี การคานวณต้นทุน ปริมาณการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การบัญชีต้นทุ นรวม และการบัญชี
ต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ-ต้นทุน-กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนทางภาษีและ
ข้ อ จ ากั ด การจั ด ท างบประมาณงบกระแสเงิ น สดและการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน การน าข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่
วางไว้
3533107 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance and Investment
ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารการเงินในการดาเนินธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกของตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและ
การลงทุนระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม บทบาทของ
องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ
3533108

การจัดการการเงินภาครัฐ
3(3-0-6)
Government Financial Management
ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบาย
การคลัง ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายภาครัฐ กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3533204

การบริหารอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Management
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะสาคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุน
และสินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ การดาเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ การบริหาร
จัดการทรัพย์ สิน โครงการอสั งหาริมทรั พย์ การตลาดอสั งหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาการวิเคราะห์โ ครงการ
อสังหาริมทรัพย์
3534107

การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ ข้อมูล
จากงบการเงิน ย้อนหลัง ข้อมูล หรือข้อจากัดของงบการเงินที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน วิธีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
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รหัสวิชา
3534112

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Cost Planning and Analysis
ประมาณการในการลงทุน สมมติฐานทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน
รายได้ กาไร การวางแผนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน
โมเดลธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
3534113

การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Policy and Strategic Planning
ตัวแปรการเงิน ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการเงิน แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวางแผนและการควบคุมกาไร การวางแผนการเงินระยะสั้น ระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การ
วางนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การควบคุมปัจจัยการผลิตและจาหน่าย
การควบคุมการดาเนินงานการเงินของกิจการโดยการจัดทางบประมาณ การประเมินผล และการติดตาม
3534301

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3533301 หลักการลงทุน
ปัจจัยสาคัญของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค จังหวะการซื้อขายรูปแบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์
แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น แนวรับและแนวต้าน เปอร์เซ็นต์การปรับตัว ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีวัด
การแกว่งตัว ฟิโบนาชี่และการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีคลื่นของอีเลียตและคลื่นวัฏจักร และการบริหารเงินสด
3542503

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลและผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือดิจิทัลที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการ
ตลาดการออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัลการฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทั ลในช่องทาง
ออนไลน์
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2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumers Behaviour
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีทางจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่ การทาความเข้าใจผู้บริโภคจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรม การนาทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการปฏิบัติการการขาย
3542202

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications (IMC)
หลักการ และแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่ประสมประสานเครื่องมือ และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การ
จัดกิจกรรมและเสริมสร้างประสบการณ์ การตลาดทางตรง การตลาดแบบมีปฏิกริยาโต้ตอบ และการตลาด
แบบบอกต่อ ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งสื่อดั้งเดิมและดิจิทัล กลยุทธ์การออกแบบ การบริหารจุด
สัมผัสแบรนด์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การประเมินผลการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการ
3542405

การจัดการการขาย
3(2-2-5)
Sales Management
แนวคิดของการบริหารงานขายที่ทันสมัย การใช้ข้อมูลภายในและภายนอกมาช่วยในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การขายในการสร้างความพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายและ
การตัดสินใจซื้อ วิธีการสร้างทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานขายอย่างมีจริยธรรม ภายใต้การนา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติการขายจริง
3542503

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลั กการที่เกี่ ย วกับ การตลาดผ่ า นสื่ อดิ จิทัล และผ่ า นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรม
ทางการตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลใน
ช่องทางออนไลน์
3542509

การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Marketing Analytics for Decision Making
การสืบค้น การเก็บ และการจัดเตรียมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลขนาดใหญ่
ในโลกดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด การนามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด
การวางตาแหน่งทางการตลาด การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย การกาหนดแผนการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ในการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3543107

การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5)
Community and Local Marketing
ความหมาย รูป แบบ การก่อ ตั ้ง โครงสร้า งของธุร กิจ ชุม ชน การวิเ คราะห์โ อกาสทาง
การตลาด การจัดการตลาดของสินค้าและบริการชุมชน กระบวนการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์
เป็นที่ยอมรับของตลาด การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาด
มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันด้วยโมเดลทางธุรกิ จ
3543202

ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
3(3-0-6)
English for Marketing
คาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านการตลาด การฝึกอ่านเอกสารเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค การฝึกบรรยายประเภทของผลิตภัณฑ์ การตั้ง
ชื่อยี่ห้อ การแบ่งส่ วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การฝึกเขียนรายงานสรุปและ
แผนการตลาดพื้นฐาน ฝึกการบรรยายความสัมพันธ์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การนาเสนอแผนการ
ตลาดและแผนธุรกิจ
3543204

กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5)
Social Media Marketing Strategy
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์
กระบวนการดาเนินงานและออกแบบกิจกรรมที่สาคัญต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การเข้าถึงลูกค้า การสร้าง
การตระหนักรู้ถึงตราสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า การสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิ จ การจัดการ
สังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและการประเมินผลกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ
ใช้งานเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการดาเนินกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การปฏิบัติการใช้
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ในการทาการตลาดสาหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า
3543305

การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสร้างกระแสความสนใจของผู้บริโภค
สินค้าและบริการ กลยุทธ์การเลือกเครื่องมือการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติการการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด และการนาเสนอในแต่ละสถานการณ์ทางการตลาด วิธีการนาเสนอที่หลากหลาย
รูปแบบให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
3543306

การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design Development
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผน
การนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการเข้าสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ หรือ
ผลิ ต ภัณฑ์ ล อกเลี ย นแบบ ขั้น ตอนการสร้ า งแนวความคิด การกลั่ น กรองแนวความคิด การประเมิ นผล
แนวความคิด การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ปฏิบัติการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ การ
ทดสอบตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3543308

การวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Planning
รูปแบบของแผนการตลาด การกาหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าคู่แข่งขัน การวิเคราะห์แบบจาลองธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด การวัดและประเมินผล การนาเสนอแนวคิดในการดาเนินงานด้านการตลาด
การเสนอแผนการตลาด การฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนในภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ
3543407

การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Channels Management
แนวคิดการจัดการช่องทางการตลาด หน้าที่งานของสมาชิกช่องทางการตลาด การออกแบบ
ช่องทางการตลาด การคัดเลือกสมาชิกช่องทางการตลาด การจูงใจสมาชิกช่องทางการตลาด การจัดการ โลจิ
สติกส์กับการจัดการช่องทางการตลาด ช่องทางการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยง
ช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ ให้เป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้านและการขายออนไลน์
ผ่านเว็ปไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น และสื่อสังคม
3543601

การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
3(2-2-5)
Sales Forecasting and Price Management
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ด้านราคา นโยบายในการตั้งราคาทั้งใน
ระดับผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้บริโภค การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน วิธีการพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด วิธีการ
พยากรณ์ความต้องการและยอดขาย ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ยอดขาย
วิธีการควบคุมและวิเคราะห์ เปรี ย บเทีย บค่าของการพยากรณ์กับผลที่เกิดขึ้ นจริง ประโยชน์ใ นการวาง
แผนการขายและปรับปรุงแผนการขายในอนาคต การฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ
3544103

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
3(3-0-6)
International and Global Marketing
หลัก การและแนวคิด การตลาดระหว่า งประเทศและการตลาดโลก ความส าคัญ ของ
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก การพัฒนากลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก
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2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกการตลาด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับนักบริหาร
และประกอบวิชาชีพบัญชี ความรับผิด ชอบต่อสังคมของการดาเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
งานบัญชี การคานวณต้นทุน ปริมาณการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ-ต้นทุน-กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนทางภาษีและ
ข้ อ จ ากั ด การจั ด ท างบประมาณงบกระแสเงิ น สดและการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน การน าข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่
วางไว้
3541302

การค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Trade
ความหมาย ประเภทการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคและ
การแบ่งส่วนตลาดในธุรกิจค้าปลีก การเลือกทาเลที่ตั้งธุรกิจการค้าปลีก การออกแบบร้านค้าปลีก การจัดผัง
ร้าน และการจัดแสดงสินค้า ส่วนประสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ กระบวนการจัดการซัพพลาย
เชน การจัดการซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง การใช้วิทยาการสมัยใหม่ การจัดองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจค้าปลีก การค้าปลีกแฟรนไชส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีก
ข้ามชาติ บทบาทของรัฐบาลต่อการค้าปลีกไทย
3542106

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Service and Tourism Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ ประเภทของการตลาด
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การกาหนด
ตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่
เกี่ยวข้อง การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บทบาทภาครัฐและธุรกิจบริการที่มีผลต่อการท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติการออกแบบบริการการท่ องเที่ยวใน
สถานการณ์จริง
3542201

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
ความสาคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทของการตลาด ศึกษาพฤติกรรม
ของกลุ่ ม เป้ า หมาย การก าหนดแผนงาน กลยุ ท ธ์ ก ารท าโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขาย การรณรงค์
สร้างสรรค์ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้สื่อ การกาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ การประเมินผล ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
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รหัสวิชา
3542204

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า
3(2-2-5)
Branding and Brand Communication
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้า อัตลักษณ์ตราสินค้า การวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก จดจา และการสร้าง
ความภักดีต่อตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดตราสินค้าในเชิงบูร ณาการ การฝึกปฏิบัติการ
สร้างแบรนด์และวิธีการสื่อสารตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3542406

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการจัดการกลยุทธ์ และ
ยุทธวิธีในการดาเนินการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสาหรับตลาดทางตรง
3543104

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริการ การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
3543109

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Social and Environment Marketing
แนวคิด ปรัชญาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดส่วนประสมทางการตลาด ในการ
วางแผนการตลาด การตื่น ตั ว ของผู้ บ ริ โ ภคและสถานประกอบการ การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ไขโดยใช้เครื่องมือ
ทางการตลาด จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของนักการตลาด กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การนาการตลาดไปประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรที่มิได้มีเป้าหมายมุ่งหวังผลกาไร และกิจการ
เพื่อสังคม การฝึกปฏิบัติการบูรณาการความรู้กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
3543201

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Consumer Relation Management
ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพั นธ์ พัฒนาการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์
ในการบริหารความสัมพันธ์ กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
เทคนิคการทาวิจัยลูกค้า วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตรา
สินค้า วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการบริหารงานด้านการตลาด
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รหัสวิชา
3543301

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ การปรับตัวทางการตลาดและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวัดผลการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด การ
วิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อทางธุรกิจ
การแบ่งส่วนการตลาดและการกาหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดดิจิทัล
การปฏิบัติการและการประเมินผลทางการตลาด
3543501

โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด
3(2-2-5)
Software Package and Application for Marketing
หลักการของโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตราสินค้า และโลโก้ สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ณ จุ ดขาย ทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์
3544905

การตลาดจาลอง
3(2-2-5)
Dummy Marketing
ผสมผสานและประมวลผลทฤษฎีทางการตลาดมาใช้ในการดาเนินงานทางการตลาดจาลอง
โดยการจัดตั้งบริษัทจาลองหรือธุรกิจจาลอง และใช้ความรู้จากทฤษฎีด้านการตลาดที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใน
การจัดการและดาเนินงาน
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3561601 การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของการจั ด การส านั ก งานสมั ย ใหม่ องค์ ป ระกอบของส านั ก งาน
สมัยใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสานักงาน อุปกรณ์สานักงานอัตโนมัติ งานสารบรรณ งานพัสดุ การ
บริหารงานเอกสาร การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงาน โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในสานักงาน
สมัยใหม่
3562201

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Management
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในบริบททางธุรกิจ
การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ รายงานผลการดาเนินงานของบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม
บันทึกและรายงานการประชุม
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3562202

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Creating a business and Entrepreneurship
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการ
เป็นผู้ประกอบการ โอกาสและความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
3562301

การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ค่านิยม ทัศนคติ
และความพึงพอใจในงานการจูงใจในองค์การ การติดต่อสื่อสาร กลุ่มสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ภาวะ
ผู้นาและการพัฒนาทีมงาน อานาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
3562302

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibilities
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ แนวคิดและที่มาของจริยธรรมตามหลัก
บรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงาน ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข การควบคุม และการส่งเสริมนักธุรกิจ
ให้มีจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา
3562401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานและการ
ออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยในการทางานและแรงงานสัมพันธ์
3562601

การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Management with Information Technology
ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ ความสาคัญ ประเภท และแนวโน้มของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
เพื่อการใช้งานในธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกล
ยุทธ์และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการธุรกิจ
3563301

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการกาหนดทิศทางขององค์การ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับองค์การ กล
ยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์โดยใช้
กรณีศึกษา
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3563302

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีธุรกิจระหว่างประเทศ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ วัฒนธรรมกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่
ธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาดระหว่างประเทศ และ
การบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
3563501

การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน ประเภทของแผน การ
จัดทาโครงการ การดาเนินงานและจั ดการโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุม
โครงการ และการประเมินผลโครงการ
3563502

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมา แนวคิด และกระบวนการต่างๆ ของการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า การบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดจน
แนวโน้มในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอนาคต
3563701

สถิติเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Statistics for Management
ความหมายและการประยุกต์ใช้สถิติในทางธุรกิจ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และอนุกรมเวลา
3563702

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Analysis for Decision Making in Business
ความสาคัญและบทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงปริมาณต่อการ
ดาเนินธุรกิจ วิธีการพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการพยากรณ์ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การคาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และกรณีศึกษา
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3564501

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการการดาเนินงาน
3(2-2-5)
Operations Management
การผลิตและการจัดการดาเนินงาน การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ การวางแผนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน ทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การ
วางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3563201 แผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan
แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการในการพัฒนาแผนธุรกิจ การกาหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
3563202

การจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจชุมชน ประเภทของธุรกิจชุมชน การวิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งแก่
ธุรกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การจัดการอุตสาหกรรมชุมชนและระบบการจัดการสาหรับ
ธุรกิจชุมชน
3563203

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Innovation and Business Creativity
แนวคิดและประเภทของนวัตกรรม กระบวนการเกิดนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ในองค์การ และการนานวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ความหมาย หลักการ ลักษณะ ความสาคัญ และ
องค์ประกอบการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม
และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกรณีศึกษา
3563303

การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Negotiation and Conflict Management in Business
ความหมายและความสาคัญของการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีการเจรจาต่อรอง ประเภทของการ
เจรจาต่อรอง การเตรียมความพร้อมและยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง ความหมายและความสาคัญของความ
ขัดแย้ง ทฤษฎีการบริหารความขัดแย้ง องค์ประกอบของความขัด แย้ง เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง และ
กรณีศึกษา
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รหัสวิชา
3563304

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Change and Risk Management
แนวคิด สาเหตุ และประเภทการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กลยุทธ์ กระบวนการ และบทบาท
ผู้นาในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและผลกระทบของความ
เสี่ยง กระบวนการของการจัดการความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนการจัดการความ
เสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง
3563305

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management for Business
ความหมายและแนวคิดของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า การวางแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความภักดีในสินค้า
และบริการ ตลอดจนวิธีการดูแลลูกค้าของธุรกิจ
3563401

การจัดการความรู้และทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Knowledge Management and Human Capital
ความหมายและความสาคัญของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การแบ่ งปัน ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรธุรกิจ วิวัฒ นาการ ทฤษฎีและ
หลักการในการจัดการทุนมนุษย์ ประเภทของทุนมนุษย์ กลยุทธ์ในการจัดการทุนมนุษย์ และกรณีศึกษา
3563402

การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้นา แนวคิดการพัฒนาองค์การ
และการทางานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา การสื่อสารและการสั่งการ การจัดการ
ความขัดแย้งในทีม การสร้างความภาคภูมิใจและการฟื้นฟูทีมงาน และกรณีศึกษา
3563403

ภาวะผู้นาในผู้ประกอบการธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
3(3-0-6)
Entrepreneurial Leadership and Human Resource Management
แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่มีต่อกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การ การบูรณาการ
ระหว่างภาวะผู้นาและการจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างทีมงานและ
ผลของทีมงาน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พฤติกรรมกลุ่มการติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรบุคคลในการประกอบการธุรกิจ
3563503

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลักการ แนวคิด ปรัชญา และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพใน
องค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking) ระบบลีน การวางแผนและการควบคุมคุณภาพด้วย
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ (7QC Tools) การจัดการแบบซิกซ์ซิกม่า ระบบมาตรฐานสากล (ISO) การ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (Total Quality Management) และรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
(Thailand Quality Award)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3564301

การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Accounting for Business Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีสาหรับธุรกิจ สมการทางบัญชี วงจรบัญชี และ
การจัดเตรียมรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม บทบาท
และหน้าที่ของการบัญชีบริหาร แนวคิดเรื่องต้นทุน การจาแนกประเภทต้นทุน และการคานวณต้นทุนสินค้า
รวมทั้งการนาสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
3564302

การจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Management
บทบาทและหน้าที่สาคัญของการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าส่ง การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการธุรกิจครอบครัว การจัดการธุรกิจออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
และการจัดการความยั่งยืน
3564401

บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3(3-0-6)
Personality and Social Roles
ความหมายและความส าคัญของบุคลิ กภาพ แนวคิดและทฤษฎีบุคลิ กภาพ การวิเคราะห์
ปัญหาและข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการพูดและการ
นาเสนองาน ศิลปะการแต่งกาย มารยาทในการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3601102 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Digital Technology for Business
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยบนธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและเมืองอัจฉริยะ จริยธรรมและกฏหมายดิจิทัล
3601301

การออกแบบสื่อกราฟิก
3(2-2-5)
Graphic Design
หลักการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์เบสและรัสเตอร์เบส องค์ประกอบ
พื้นฐานของระบบกราฟิก หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ การวาดภาพเบื้องต้น
สาหรับการนาไปสู่ภาพกราฟิก การจัดรูปแบบตัวอักษร การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพต่าง ๆ
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รหัสวิชา
3602101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
3(2-2-5)
Digital Technology for Marketing
ลักษณะและความสาคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล รูปแบบและช่องทาง
การตลาดดิจิทัล ความสาคัญของการสื่อสารกับตราสินค้าในธุรกิจออนไลน์ ความต้องการและพฤติกรรมของ
ลูกค้า การวางแผนการตลาด การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การออกแบบสื่อ
โฆษณาอย่ า งสร้ า งสรรค์ เทคนิ ค การท าการตลาดด้ว ยวิธีการทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ต่ าง ๆ การวัดและการ
ประเมินผลของวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3602301

การจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Database Management
หลักการสาคัญของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติ
และโครงสร้างของฐานข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล แบบจาลองข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล ภาษาการจัดการ
ฐานข้อมูล ความมั่นคงของปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนและสารองระบบ การประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
3602302

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Production
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย ความสาคัญของสื่อมัลติมีเดีย องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้าง
งานสื่อมัลติมีเดีย ประเภทของสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค พื้นฐานการถ่ายภาพและวีดีโอ การ
สร้างสื่อมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และ
การนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย
3602303

การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
System Analysis and Design in Business
ความรู้พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
การเริ่มต้นวางแผนจัดตั้งโครงการ เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ระบบ การกาหนดปัญหาและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การสร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล และแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ การทดสอบ
และติดตั้งระบบ และการบารุงรักษา
3602304

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม
ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบต่าง ๆ แถว
ลาดับ ฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
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รหัสวิชา
3603101

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
English for Digital Business Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่องานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การติดต่อธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อเพื่อทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณาเพื่อให้
ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า
3603102

ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Entrepreneurship
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความพร้อม
ในการประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจดิจิทัล การริเริ่มจัดตั้งธุรกิจดิจิทัล การเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
แบบเดิ มสู่ ก ารเป็ น ธุ ร กิ จ แบบออนไลน์ ดิจิ ทั ล การเขี ย นแผนธุ ร กิจ การประยุ กต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ใน
กระบวนการทางานของผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3603103

คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดและทฤษฎีของคลังข้อมูลและข้อมูลแบบหลายมิติ โครงสร้างและรูปแบบต่าง ๆ และ
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูลและกรณีศึกษา
3603201

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ความหมายของพาณิช ย์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ประเภทและรูปแบบของพาณิ ช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์
การตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์
การขนส่งสินค้า และการประยุกต์ใช้เว็บไซต์สาเร็จรูปในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก
3603301

ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Network System and Information Security
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบของระบบเครือข่าย พื้น
ฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและการอินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย สื่อกลางส่ง
ข้อมูล แนวคิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของการบุ กรุก
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การควบคุม
การเข้าถึง การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน
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รหัสวิชา
3603302

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Programming
ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก
สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปพลิเคชั่น การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผล
ร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
Content and Online Media Production
แนวคิดและทฤษฎีของสื่อออนไลน์ ประเภทของสื่อออนไลน์ องค์ประกอบของสื่อออนไลน์
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ ขั้นตอนของการผลิตสื่อออนไลน์
การสร้างสตอรี่บอร์ด การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการผลิตสื่อออนไลน์ การนาเสนอสื่อออนไลน์
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล องค์กรกับการใช้ระบบสารสนเทศ โครงสร
างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะทาง
ธุรกิจเบื้องต้น จริยธรรมด้านและพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศในองค์กร
3602103

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Law and Ethics
หลั กกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการดาเนิน ธุรกิจดิจิทั ล การท าธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ หลั ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การรวบรวมและเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การจัดการสิทธิดิจิทัล จริยธรรมและจรรยาบรรณสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการดิ จิ ทั ล และผู้ ป ฏิบั ติง านด้ านดิ จิทั ล ทั้ งในประเทศไทยและประเทศที่ส าคั ญ การบังคั บใช้
กฎหมาย
3602305

เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Web Technology
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการออกแบบเว็บ
เพจ มาตราฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ ภาษามาร์คอัพที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมทางฝั่ง
ไคลเอนต์ เว็บเซอร์วิส เว็บเซิร์ฟเวอร์

- 136

-

รหัสวิชา
3602306

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithms
ขั้นตอนวิธี มาตรวัดสาหรับประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและ
โครงสร้างข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ ใช้
การเรียงลาดับข้อมูล ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล
3602307

การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Operating System Installation and Management
คอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์ คอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์ แ วร์ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของระบบปฏิ บั ติ ก าร
ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ
3602308

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Using of Office Programs
คาสั่ งและวิธีการใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน โครงสร้างวิธีใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรมการนาเสนองาน
โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล
3603104

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management for Digital Business
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจดิจิทัล การวางแผน
และการจัดการตารางเวลาดาเนินงานในโซ่อุปทาน การพยากรณ์การบริหารความต้องการ การวางแผนเกิด
การเคลื่อนย้ายทรัพยากร การบริหารจัดการสินค้าและบริการจนถึงลูกค้าในโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
3603105

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Analysis
ลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย โมเดลและเทคโนโลยี
ข้อมูล ขนาดใหญ่ ฐานข้อมูล แบบไม่มีโ ครงสร้าง การเรียนรู้ของเครื่อง การแสดงผลข้อมูล ด้ว ยภาพ การ
ออกแบบรายงานหลายมิติ
3603202

การออกแบบอินโฟกราฟิก
3(2-2-5)
Infographic Design
ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของอินโฟกราฟิก การสกัด
เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิก การออกแบบอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือ
แบบออนไลน์และออฟไลน์
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รหัสวิชา
3603303

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณสมบัติ การใช้กล่อง
เครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรม
ประยุกต์แบบวินโดวส์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
3603304

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักจิตวิทยาในการ
โต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ หลักการและเทคนิคของการ
ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเน้นความสาคัญของผู้ใช้เป็นหลัก หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิคออกแบบส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิคการประเมินยูสบิลิตี้
3603305

โปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์สาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Program on a Cloud Computing for Business
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประมวลผลแบบคลาวด์ โปรแกรมประยุ ก ต์ บ นคลาวด์ เ พื่ อ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการจัดการองค์กร การประชุมออนไลน์ทางไกล การทางานเอกสารร่ วมกันผ่าน
ระบบคลาวด์ การใช้ไฟล์ร่วมกัน ระบบเว็บไซต์ส่วนบุคคล
3603402

การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Branding
การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การสร้างแผนธุรกิจ การ
สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การวางตาแหน่งแบรนด์ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างฐานลูกค้า เครื่องมือ
ในการทาการตลาดออนไลน์ สร้างเนื้อหาที่มีอัตลักษณ์
3603403

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Special Topic in Digital Business Technology
หัวข้อของทางด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย แนวโน้มของเทคโนโลยี
ณ เวลาปัจจุบัน
3603404

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล
3(2-2-5)
Creative Media Production and Digital Innovation
ความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล แนวคิดหลักในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ความคิดสร้ างสรรค์ ประเภท กระบวนการของความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม การบริการที่
สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางดิจิทัลสาหรับธุรกิจในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
สาหรับการออกแบบ นวัตกรรมทางดิจิทัล
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3603405

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์ในธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Animation and Games Creation in Digital Business
แนวคิดการออกแบบแอนิเมชั่นและเกมส์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชั่นและ
เกมส์ ทฤษฎี แอนิ เ มชั่น และเกมส์ การพั ฒ นาแอนิ เ มชั่ นและเกมส์ เ บื้อ งต้น การออกแบบตั ว ละคร การ
ออกแบบฉาก รูปแบบการเล่น ประเภทแอนิเมชั่นและเกมส์ ระดับของแอนิเมชั่นและเกมส์ การขึ้นรูปชิ้น
ต้นแบบ การสร้างโครงสร้างการกาหนดการเคลื่อนไหว การจับและจัดการข้อมูลการเคลื่อนไหว เครื่องมือ
สาหรับการสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์อย่างง่ายด้วยส่วนต่อประสาน
3603406

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Internet of Things for Digital Business
อิ น เทอร์ เ น็ ต แห่ ง สรรพสิ่ ง ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล กระบวนการพั ฒ นา โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สถาปั ต ยกรรม อุ ป กรณ์ แ ละการเลื อ กอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ งาน นวั ต กรรมส าหรั บ ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กร
3604101

ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
แนวคิดและทฤษฎีของระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การ
ออกรายงาน และการนาความรู้จากการวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ
2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับนักบริหาร
และประกอบวิชาชีพบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมของการดาเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
งานบัญชี การคานวณต้นทุน ปริมาณการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชี
ต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ-ต้นทุน-กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนทางภาษีและ
ข้ อ จ ากั ด การจั ด ท างบประมาณงบกระแสเงิ น สดและการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน การน าข้ อ มู ล ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่
วางไว้
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3542503

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital marketing
หลักการที่เกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัล ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการ
ตลาด การออกแบบกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัล การฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในช่องทาง
ออนไลน์
3612101

พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Basic of Entrepreneurship
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมิน
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการ
3612102

พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Consumer Behavior for Entrepreneurs
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทาง
สังคมของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตั ดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาธุรกิจ
3612103

ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Leadership and Ethics for Business Entrepreneurs
ความหมายของภาวะผู้นา บทบาทความเป็นผู้นาในการบริหารองค์การยุคใหม่ บุคลิกลักษณะ
ของผู้นาที่ดี การใช้ทักษะความสามารถของผู้นาในการพัฒนาองค์การ ทักษะในการบริหารการจัดการ ศิลปะ
ในการเจรจา ต่อรอง การบริหารความขัดแย้ง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
การสร้างและพัฒนาทีมงาน การ
สร้างกระบวนการตัดสินใจ การปรับใช้ความเป็นผู้นาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์
โดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล การวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้นา
3612104

ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Fundamentals of Logistics and Supply Chain for Entrepreneurs
ความสาคัญและความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เริ่มจากธุรกิจต้นทาง
จนถึงธุรกิจปลายทาง กระบวนการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์
การจัดซื้อจัดหา
การจั ดการสิน ค้าคงคลัง การจั ดการคลั งสิ นค้าและบริห ารช่องทางในการกระจายสิ นค้า การขนส่ง การ
ให้บริการลูกค้า และการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ
บริการลูกค้าและการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ
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3612105

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การวางแผนกาไรสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Profit Planning for Entrepreneurs
บทบาทและการวางแผนกาไรและการควบคุม การจัดทางบประมาณสาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจ พาณิชยกรรม ธุรกิจการผลิต รายงานการควบคุมเพื่อบริหาร
การวิเคราะห์กาไรตาม
ประเภทสินค้าหรือหน่วยธุรกิจ กลุ่มลูกค้าและช่องทางการจาหน่าย และการจัดทางบประมาณตามกิจกรรม
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการ วิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ
3612201

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Creative Thinking and Developing Entrepreneurship Opportunities
แนวคิดและหลักการของการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีแนวคิดของการ
ทางานอย่างเป็นเจ้าของกิจการ ทั้งแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางเลือกการแก้ปัญหาใหม่ การจัดองค์กร
กระบวนการคิดที่แสวงหามุมมองและวิธีการใหม่ ๆ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่นาไปสู่การคิดค้นและนวั ตกรรม
สิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์
3612301

การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Business English Communication for Entrepreneurs
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร สื่อประเภทต่าง ๆ มุ่งเน้นในเชิงธุรกิจ การสื่อสารภายใน
องค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน การนาเสนอด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษา
3612401

การบริหารงานคุณภาพของธุรกิจ
3(3-0-6)
Quality Administration of Organization
แนวคิดและหลักการของการบริหารด้านการผลิ ตและการดาเนินงาน การบริหารงานโดย
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การบริ หารความเสี่ ยงที่มีต่อธุรกิจ การจัดทาแผนบริห ารความเสี่ยงของ
องค์การ และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
3613202

แบบจาลองและแผนธุรกิจ
3(2-2-5)
Model and Business Plan
แนวคิดของหลักการแบบจาลองทางธุรกิจ องค์ประกอบของแบบจาลองทางธุรกิจ แม่แบบ
การทาโมเดลธุรกิจ ประโยชน์ของแม่แบบการทาโมเดลธุรกิจ วิเคราะห์กรณีศึกษาแบบจาลองทางธุรกิจต่าง ๆ
ในธุรกิจสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้แม่แบบการทาโมเดลธุรกิจเพื่อการออกแบบการสร้างแบบจาลองทางธุรกิจ การ
เขียนแผนธุรกิจตามองค์ประกอบที่สาคัญ ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของ
แผนธุรกิจ
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3613203

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Product Origination and Branding for Entrepreneurs
บทบาทของผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
วงจรชีวิตผลิ ตภัณฑ์ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
กาหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ความหมาย ความสาคัญของตราสินค้า การรับรู้ของ ผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ตรา
สิ น ค้า องค์ป ระกอบของตราสิ น ค้า ในมิติ ต่าง ๆ คุณค่า โดยรวมของตราสิ น ค้า ฝึ กปฏิบัติ การการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3613502

การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
3(3-0-6)
Economic Forecasts and Analysis of Business Environment
การสารวจตลาด สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
และเศรษฐกิจ ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจ การพยากรณ์แนวโน้มทางด้านธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย การวางแผน
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์และคาดการสภาวะธุรกิจการค้าที่สาคัญของประเทศ
3613503

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business Operations
เทคนิคการสร้างรูป แบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสิ นใจ ทฤษฎีการตัดสินต่าง ๆ ใน
วงการธุรกิจ หลักการ วิธีการคานวณประโยชน์ ข้อจากัด และรูปแบบปัญหาที่จะนาไปใช้เพื่อการตัดสินใจใน
วงการธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการต่าง ๆ ทางธุรกิจ
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3523202 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะ ทางการเงินของ
กิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตร
ธุรกิจการท่องเที่ยว
สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3541302

การค้าสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Trade
ความหมาย ประเภทการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคและ
การแบ่งส่วนตลาดใน ธุรกิจค้าปลีก การเลือกทาเลที่ตั้งธุรกิจการค้าปลีก การออกแบบร้านค้าปลีก การจัดผัง
ร้าน และการจัดแสดงสินค้า ส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่กระบวนการจัดการซัพพลายเชน
การจัดการซื้อและการบริหาร สินค้าคงคลัง การใช้วิทยาการสมัยใหม่ การจัดองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีกการค้า ปลีกแฟรนไชส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีก
ข้ามชาติ บทบาทของรัฐบาลต่อการค้าปลีกไทย
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

3612106

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนในธุรกิจสมัยใหม่
3(3-0-6)
Creative Economy and Sustainability in Modern Business
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สร้างสรรค์การประเมินมูลค่าสินค้าหรือบริการสร้างสรรค์พฤติกรรม
ผู้บริโภคว่าด้วยธุรกิจที่เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์การผลิตสินค้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวคิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการบริหารธุรกิจด้วยนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจกับความยั่งยืนทางธุรกิจสมัยใหม่
3612302

การสื่อสารทางการตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Marketing Communication and Customer Relationship Management
การวางแผนการสื่อสารการตลาด การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การกาหนด
งบประมาณสาหรับกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด การตัดสินใจด้านส่วนประสม
การสื่อสารการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการข้อมูลการขายและการบริการ
ลูกค้า การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน เครื่องมือ
สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า
3612303

การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Sales Management and Negotiation Skills
หลักการและกระบวนการจัดการขาย กระบวนการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
กระบวนการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ การใช้เทคนิคการขาย การส่งเสริมในการประกอบกิจการให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด
3612402

การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสาหรับเจ้าของธุรกิจ
3(3-0-6)
Compensation and Performance Management for Entrepreneurs
กระบวนการในการกาหนดมาตรฐานและเป้าหมายของผลงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ วิธีการประเมินผลงานของบุคลากร การให้ความดีความชอบ การปรับปรุง
ผลงานในอนาคต ความหมาย หลักการ โครงสร้าง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนโดยอาศัยการ
ประเมินค่างาน ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ เทคนิคการบริหาร
ค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลรูปแบบต่าง ๆ
3612403

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(2-2-5)
Small and Medium Enterprise Management
แนวคิด หลักการ การดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะรูปแบบ วิธีการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนจัดตั้งธุรกิจใหม่ การจัดการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาด
ย่อม การดาเนินงานและแก้ปัญหาในการบริหารงาน แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
กรณีศึกษา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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รหัสวิชา
3612501

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การเงินและภาษีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Finance and Tax for Entrepreneurs
การเงินสาหรับผู้ประกอบการ ความสาคัญของการวางเป้าหมายทางการเงิน การจัดหาและ
จัดสรรเงินลงทุน การลงทุนทางการเงิน ทางบการเงิน ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ การวางแผนภาษี
การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
และภาษีการค้า
3613204

กลยุทธ์การให้บริการสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Service Strategy for Entrepreneurs
ความหมายและความสาคัญของการให้บริการ คุณภาพการให้บริการ กลยุทธ์ในการให้บริการ
ที่ป ระทับ ใจ คุณ ลั ก ษณะของผู้ ใ ห้ บ ริ การที่ ดี บุ ค ลิ ก ภาพและศิ ล ปะการต้ อนรั บ การสื่ อ สาร พฤติ ก รรม
ผู้ใช้บริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ
3613205

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Networking
ความหมายและประโยชน์ ข องเครื อ ข่า ยทางธุ รกิ จ ประเภทและกระบวนของการสร้ า ง
เครือข่ายทางธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่ การสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไซส์ ร้านสะดวกซื้อ
ธุรกิจขายตรง ธุรกิจออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
3613801

ประสบการณ์สาหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(2-2-5)
Experience for Business Entrepreneurship
การฝึกทาธุรกิจด้วยการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ กระบวนการทา
ธุรกิจตั้งแต่การเริ่มต้นกิจการ การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การทาโครงการหรือรายงาน
สรุปผลการดาเนินธุรกิจเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3614206

การพัฒนาธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Development
แนวคิดพื้นฐาน รูปแบบ วิธีการดาเนินธุรกิจชุมชน การประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจ การ
วิเคราะห์โครงสร้างชุมชนและธุรกิจชุมชน การจัดทาแผนธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อการจัดการธุรกิจ
ชุมชน การศึกษาจากกรณีศึกษาที่เน้นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดการธุรกิจชุมชน
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2.2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3621302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
International Business Management with Information Technology
ความหมาย บทบาท องค์ ป ระกอบ ความส าคั ญ ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ความสาคัญของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
กลยุทธ์และการดาเนินการขององค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3621501

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
แนวคิ ดและวิธี การในการจั ดการทางธุร กิจระหว่า งประเทศ ความเป็น โลกาภิวั ตน์ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สาคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายและกฎระเบียบทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง รูปแบบการค้าการลงทุน การวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การจัดการทางการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัญหาหรือข้อจากัดในการทาธุรกิจและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
3622404

จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
International Ethics and Social Responsibility
ทฤษฎีจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทของวัฒนธรรมและค่านิยมในสังคม การ
พัฒนาจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล วิชาชีพและธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ธุร กิจ กับ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม ต่าง ๆ พฤติก รรมด้ านจริ ยธรรมในบริบ ททางธุรกิ จ ธรรมาภิบาล และ
จริยธรรม ของธุรกิจข้ามชาติ
3622405

กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Legal Issues in International Business
วิชาบังคับก่อน ภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศโดยเป็ น กฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อตกลง และกรอบการดาเนินธุรกิจขององค์กรการค้าโลก (WTO) กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ เช่น วิเทศธนกิจทางการเงินระหว่างประเทศ การประกันภัยสินค้าและการบังคับตามสัญญา
ทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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รหัสวิชา
3622503

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross-Cultural Organization Management
ความหมาย ความสาคัญ อิทธิพลของวัฒนธรรม รูปแบบและความแตกต่างของวัฒนธรรม
วิ วั ฒ นาการและการหลอมรวมทางวั ฒ นธรรม และทฤษฎี ใ นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ อ ยู่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ความคิ ด และทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ ห าร
ผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานข้ามชาติ รวมถึงรูปแบบการบริหารความขัดแย้งจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม
การวิเคราะห์การจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรธุรกิจ
ระหว่างประเทศและพฤติกรรมของผู้บริโภคบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
3622506

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ
3(3-0-6)
Human Resource Management in Multinational Corporation
ความหมายและความสาคัญของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ความ
แตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภ ายในประเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
รวมถึงกระบวนการในการวางนโยบาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติตั้งแต่กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ การฝึกอบรม การพัฒนา การรักษา แรงงานสัมพันธ์ จนถึงการพ้นจาก
งาน ตลอดจนรูปแบบของสัญญาการจ้างงาน การบริหารค่าตอบแทน บทบาทของผู้บริหาร การติ ดต่อสื่อสาร
และการบริหารทีมงานข้ามชาติให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
3622507

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing Management
แนวความคิดการจัดการทางการตลาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยธุรกิจความสาคัญ
และสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศ จริยธรรมทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ การออกแบบ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน เช่น ผู้น าตลาด ผู้ ชิงตลาด ผู้ ตามตลาด และตลาดรายย่อย การตลาดบริการการ
พิจารณาเลือกสินค้าและตลาดการบรรจุหีบห่อการกาหนดราคาการขนส่งการเลือกตัวแทนจาหน่ายการ
ส่งเสริมการวางแผนและควบคุมปัญหาและอุปสรรคในการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา
และกรณีศึกษาทางการตลาด
3623208

สถิติเพื่อวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Business Statistic for International Business Research
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการวิจัยทางธุรกิจ ประกอบด้วย
สถิติกับการ ตัดสินใจทางธุรกิจ การแจกแจงความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม สถิติพรรณนา การสารวจตัวอย่าง
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิ เคราะห์
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การ วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบไคกาลังสอง การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเลข
ดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
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รหัสวิชา
3623211

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
English for International Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ในการเจรจาต่อรอง
ทางการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอคุณค่าสินค้าและบริการ การทา
ข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ
3623509

การจัดการการดาเนินงานเพือ่ ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Operations Management for International Business
ศึกษาความหมายและความสาคัญของแนวคิดในการจัดการการผลิตระหว่างประเทศ ความ
แตกต่างของการจัดการการผลิตและการดาเนินงานภายในประเทศและการผลิตและการจัดการดาเนินงาน
ในธุรกิจระหว่างประเทศ การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลัง
การผลิต การวางแผนทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต
และการจัดการสินค้าคงคลัง
3623510

การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Strategic Management
แนวคิ ดพื้ น ฐานในการพัฒ นากลยุ ทธ์ ลั ก ษณะของกลยุ ทธ์ ที่มี ประสิ ท ธิผ ล การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน แนวคิด
พื้นฐานในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาและเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะของธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิค
ในการส่งเสริมการนา กลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และจริยธรรมกับการนากลยุทธไปปฏิบัติในองค์กร
ระหว่างประเทศ
3623512

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดและหลักการในการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศ การวางแผนเครือข่ายโลจิสติกส์ การเลือกทาเลที่ตั้ง การพยากรณ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง
การบริหารสินค้าคงคลัง การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้รวมไปถึงการ
ลดต้นทุนให้สอดคล้องกับต้นทุนการดาเนินงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์
การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก
3623513

การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Business Management in International Trading Blocs
ลั กษณะการทาธุร กิ จ ในภูมิภ าคต่าง ๆ ของโลกผ่ านทางกลุ่ มการค้าต่า ง ๆ และเน้นกลุ่ ม
การค้าทางอาเซียน เช่น เขตการค้าเสรีอาเชียน ประชาคมอาเซียน สหภาพยุโรป ข้อกาหนดทางการค้า การ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โอกาสและอุปสรรคในการทาธุรกิจในแต่ละกลุ่มการค้า และแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีศึกษาการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา
3623514

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Global Business and Innovation
หลักการ กระบวนการ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การบริห ารทีมนั กวิจั ย และพัฒ นา นโยบายการจัดการทรัพย์สิ นทางปัญญา พัฒ นาธุรกิจเข้าสู่
ตลาดโลกอย่างยั่งยืน
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก
วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
3623501 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Negotiation
ความรู้พื้นฐานของการต่อรองเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์สาหรับการวิเคราะห์และ
การเตรี ยมพร้อมสาหรับการต่อรองเจรจาธุรกิจ ข้อมูล ต่าง ๆ ที่สาคัญส าหรับการต่อรองเจรจาธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ มุมมองทางวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรองธุรกิจ ลาดับขั้นตอนและรูปแบบสาหรับการเจรจา
ต่อรองธุรกิจ ทักษะการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
3623502

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Entrepreneurship
การสร้ างแรงบัน ดาลใจและวิสัยทัศน์ การสร้างโอกาสในการประกอบการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ข้อมูลเชิงลึ กเกี่ยวกับเครื่ องมือ แนวคิด นวัตกรรมและทักษะที่จาเป็น การวิเคราะห์กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
3623503

การจัดการการค้าชายแดน
3(3-0-6)
Cross Border Trade Management
ความหมายของธุรกิจการค้าชายแดน ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการค้า
ชายแดน กระบวนการบริหารการจัดการสาหรับธุรกิจการค้าชายแดนที่มาลักษณธเฉพาะ ในด้านการจัดการ
ตลาด การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
องค์กร ตลอดจนระเบียบวิธีการศุลกากรในการค้าชายแดน
3623504

การบริหารการนาเข้าและส่งออก
3(3-0-6)
Import and Export Management
กระบวนการนาเข้าและส่ งออกสินค้า พิธีการศุลกากรขั้นปฏิบัติ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าเช้าและส่ งออก ระบบการเงินการธนาคารที่เกี่ยวกับการนาเข้าและส่ งออก พิธีการทาง
ศุลกากร รวมถึงการประกันภัยและวิธีการเรียกร้องค่าสินไหม
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รหัสวิชา
3623505

ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะการเป็นผู้นาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Leadership in International Business
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้นาสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ
ของการเป็นผู้นา ภาวการณ์เป็นผู้นาของผู้นาในวัฒนธรรมต่าง ๆ และภาวะการเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ
สาหรับ ธุรกิจระหว่างประเทศ
3624306

การจัดการการค้าข้ามพรมแดนด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Cross Border Trade Management with E-Commerce
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ประโยชน์และข้อจากัดผลกระทบที่
สาคัญของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ การตลาดออนไลน์ การจัดซื้อออนไลน์ กลยุทธ์ออนไลน์
แพลทฟอร์มการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ และเทคนิคและวิธีการใช้งานที่จาเป็นเพื่อเป็ นผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กโทรนิคระหว่างประเทศ
3624408

การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Management
การดาเนินงาน บทบาทและนโยบายสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เครื่องมือในการปริวรรต
เงิน ตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ย น นโยบายการควบคุม และการส่ งเสริมการตกลงระหว่างประเทศ อันมี
ผลกระทบกระเทือนต่อกาไร การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยพิจารณาในแง่เงินทุนภาษีอากร แรงงาน
ปัญหาทางการตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ด้านการบริการทาง
การเงินในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ
3624507

พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
3(3-0-6)
Consumer Behavior in Global Market
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค บทบาทของสภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย และสภาพแวดล้อมทางการตลาดอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ เกิดความแตกต่างของพฤติกรรม
ผู้บริโภค การรับรู้ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีผลต่อการแบ่งส่วนตลาด การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาด และ
กลยุทธ์ทางการตลาด
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4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3504801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านความรู้และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทาง
ธุรกิจ โดยการเตรียมความพร้อม ทักษะที่จาเป็นสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน การตลาด การ
จัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
3504802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3504801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางทางบริหารธุรกิจ
จัดให้นัก ศึ กษาได้ ฝึก ประสบการณ์วิช าชี พ ทางธุร กิ จ โดยจัดให้นัก ศึก ษาได้ ฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติที่ไ ด้ รั บจากการศึ ก ษาไปใช้ ในการฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พ เพื่ อ ให้เ ข้ า ใจถึ ง การ
ประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกั บรายละเอี ยดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี การปัจฉิม นิเทศ เพื่อ อภิ ปรายปัญหาของการฝึก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องหลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึ กษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั บ
ระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงานหรือการวิจัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงงานหรือการวิจัย และการนาเสนอผลงานโครงงานหรือการวิจัย
3503802

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจแบบเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิ บัติจริง ตามที่ กาหนดเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรื อ ไม่ น้อยกว่า 540 ชั่ วโมง ในหน่วยงานราชการ องค์ ก ร
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรง
ตามที่หน่วยงานต้องการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา การ
จัดทาโครงงานหรือการวิจัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือการวิจัย และการ
นาเสนอโครงงานหรือการวิจัยตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิด
ทักษะ องค์ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 ตลอดจน วิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจานวนหน่วยกิต คาอธิบายรายวิชา และเพิ่มเติมรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1. กลุ่มวิชาแกน
2.2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91
หน่วยกิต
24
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 48
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวม

6
ไม่น้อยกว่า 127

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 91
หน่วยกิต
30
หน่วยกิต
42
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
6
127

หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration ( Business ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business
Administration)
Administration)
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Business Administration
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. B. A. (Business Administration)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจ
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Business Administration
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B. B. A. (Business Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักจัดการที่มีความรู้ทันสมัย มีทักษะด้านการจัดการ มี ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านบริหารธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัยและความรับผิ ดชอบ มีจิตบริการ มีภาวะผู้นา ความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาเนินธุรกิจ
สามารถท างานเป็ นที ม และประยุ กต์ใช้ความรู้ ในการปฏิ บั ติได้ จริ ง เพื่ อ
สร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คงเดิม

ปรับปรุง
เพื่อให้
ครอบคลุม
เหมาะสมตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรับปรุง
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถ เพือ่ ให้
ด้ า นการเงิ น การตลาด การจั ด การธุ ร กิ จ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ ครอบคลุม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพื่ อ ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ ส ามารถนาความรู้ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงต่อไป
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน
การดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

สาระที่ปรับปรุง
เหมาะสมตาม
โครงสร้าง
หลักสูตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และทาประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม
2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านการจัดการ สามารถ
น าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการวางแผนและตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้งสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ด้านการจัดการและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศ
3. มีความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาของตนเอง มีหลักการ
เหตุผลในการคิดและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในภาวะการณ์ปัจจุบัน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์การ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นาควบคู่กับ
การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
5. มี ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขและการสื่ อ สาร มี
ความสามารถในการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด การ
องค์การ

-
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วิชาเอกการเงิน
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
-

-

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

-

สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminars in Business Administration
ค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นสาคัญด้านการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบการ สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลต่อการ
บริหารธุรกิจ นาทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญมาวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย นาเสนอ
และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในรูปแบบสัมมนาด้านการ
บริหารธุรกิจ
3504902 การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Administration Research
ความหมาย บทบาท ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน และวิธีดาเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัย
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ
ปัจจัยดอกเบี้ยสาหรับการตัดสินใจทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน การจัดหาเงินทุน
การประเมินโครงการการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารลูกหนี้
การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน งบประมาณ
เงินสด และนโยบายเงินปันผล
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3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103
หลักการบัญชี
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการ
ที่ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผนทางการเงิน การ
คานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบ
ลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวใน
ตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ
และให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ธุรกิจ

3504901

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
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3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษี อ ากร หลั ก การขอภาษี อ ากรตามหลั ก
ประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภท
ต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลัก
กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้าง
หุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติ
กรรม สัญญาและแรงงานสัมพันธ์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3531201 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Finance and Banking
ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจมาตรฐานเงินตราปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
ภาวะการเงินการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์การบริหารเงินทุนของธนาคาร
พาณิชย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบาย
Taxation and Business Laws
รายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลัก
ประมวลรัษฎากรไทย วิธีการหลักการคานวณภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน
หลั ก กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่ า ด้ว ยนิ ติ ก รรม สั ญ ญา
แรงงานสัมพันธ์

-

3532105

ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพทางการเงิน
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
English for Financial Profession
การใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ การทาธุรกรรมทางการเงิน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างประเทศ
การจัดทางบการเงิน การประเมินโครงการลงทุน เอกสารทางการเงิน ศัพท์เฉพาะ
ทางการเงิน
3532106 จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Financial Ethics

-

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(3-0-6) ปรับปรุงชื่อและ
Economics of Finance and Banking
คาอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีเงินตรา ทฤษฎีอุปสงค์ของเงิน ทฤษฎีปริมาณเงิน ปริมาณเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมาย
กว้าง ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลการชาระเงิน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยและ
เส้ น วิ วั ฒ นาการของเงิ น นโยบายการเงิ น เครื่ อ งมื อ และกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น
นโยบายการเงิน
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-

3531201
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-

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

-

3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Institutions
โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดเงิน และ
ตลาดทุน อนุพันธ์ทางการเงิน ลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงิน
อุปสงค์ อุปทานของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน หลักการและขอบเขตการดาเนินงาน
ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ รวมถึงสถาบันการเงินที่มิใช่
ธนาคาร
3532401 การประกันภัยและสถาบันประกันภัย
3(3-0-6)
Insurance and Insurance Institutions
ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย ความเสียหายทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นแก่บุคคล ธุรกิจและองค์การต่าง ๆ หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของ
การประกันภัยแขนงต่าง ๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
ในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกัน โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทการดาเนินงานของ
สถาบันประกันภัย และปัญหาที่เกิดกับสถาบันประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม
ข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ในประเทศไทย
3533406 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6) 3533203 การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
Credit Management
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของสิ น เชื่ อ การก าหนด
ความหมาย ความส าคั ญ และประเภทของสิ น เชื่ อ การก าหนด
นโยบายในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์การจัดการ การควบคุมและการติดตาม นโยบายในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อ การควบคุมและติดตามสินเชื่อ แนว

สาระที่ปรับปรุง
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ความหมายของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้า น
การเงิน มาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ ความหมายและความสาคัญของบรรษัทภิ
บาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมาตรฐานการปฏิบัติทางวิชาชีพ นักการวางแผน
ทางการเงิน จรรยาบรรณของพนักงานธนาคาร จรรยาบรรณของนายหน้าประกัน
ตัวแทนบริษัทประกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
3532202 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Financial Markets and Institutions
โครงสร้าง ลักษณะและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดเงิน และ
ตลาดทุ น อนุ พัน ธ์ ทางการเงิ น ลั ก ษณะของสิ นทรั พย์ ท างการเงิน อุป สงค์ แ ละ
อุปทานของสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น หลั ก การและขอบเขตการด าเนิ น งานของ
ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ สถาบันการเงิน และสถาบันที่
ประกอบธุรกิจทางการเงินที่มิใช่ธนาคาร
3532401 หลักการประกันภัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Insurance
ความเสี่ยงภัยและวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย
เบื้องต้น ความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันภัย ประโยชน์และสาระสาคัญของ
การประกันภัย ประเภทของการประกันภัย หลักการของสัญญาประกันภัย เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

ปรับปรุงชื่อ และ
คาอธิบายรายวิชา

ปรับปรุงชื่อ รหัส
และคาอธิบาย
รายวิชา
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สินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา ข้ อปฏิบัติทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อ
3533301 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
Principles of Investment and Security Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3531101 การเงินธุรกิจ
ความสาคัญของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ ประเภทของหลักทรัพย์
แนวความคิดที่จาเป็นสาหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง
ความพอใจในความเสี่ยง การคานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน นโยบาย
การลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการในระดับ
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับสินเชื่อ การกากับดูแลด้านกระบวนการสินเชื่อ
3533301 หลักการลงทุน
3(3-0-6) ปรับปรุงชื่อ และ
Principles of Investment
คาอธิบายรายวิชา
ความส าคั ญ ของการลงทุ น ในระบบเศรษฐกิ จ ประเภทของ
หลักทรัพย์ แนวความคิดที่จาเป็นสาหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์
ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง การคานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การลงทุนในกองทุนรวม
เบื้องต้น
3533401

-

-

-
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-

การประกันชีวิต
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Life Insurance
หลักการประกันชีวิต สาระสาคัญของการประกันชีวิต ลักษณะของ
ประกันชีวิต รูปแบบของกรมธรรม์ เงื่อนไขและแบบฟอร์ม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การประกั น ชี วิ ต การประกั น สุ ข ภาพ การประกั น รายบุ ค คลและประกั น กลุ่ ม
จรรยาบรรณวิชาชีพการประกันชีวิต
3533402 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Life Insurance Mathematics
การประกันชีวิตและทฤษฎีเซตเบื้องต้น ทฤษฎีเบื้องต้นของการนับ
และคณิตศาสตร์การจัดการ ทฤษฎีดอกเบี้ยเบื้องต้น ดอกเบี้ยและการประยุกต์
เบื้องต้น ค่ารายปี ตารางมรณะและปัญหาของประชากร ค่างวดประกันชีวิตรายปี
หลักการทางสถิติ
3533403 การประกันวินาศภัย
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Non-Life Insurance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย
การประกั น รถยนต์ การประกั น ภั ย ทางทะเล การประกั น ความรั บ ผิ ด การ
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3533601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Computer Application
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
การนาเอาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การสร้างโมเดลทางการเงิน เช่น แบบจาลองการตัดสินใจจ่ายลงทุน การ
จัดการลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เป็นต้น(Microsoft Excel etc.)

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ความรู้และความเข้าใจตลาดประกันภัย กฎหมายเกี่ยวกับ
ประกันภัย จรรยาบรรณและศีลธรรมในวิชาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย สถาบัน
ที่เกี่ยวข้องและกากับประกันวินาศภัย

สาระที่ปรับปรุง

3533601

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงิน
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
Financial Computer Application
รายวิชา
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการเงินในการแก้ปัญหา
การตัดสินใจ การสร้างโมเดลทางการเงิน แบบจาลองการตัดสินใจจ่ายลงทุน การ
จัดการลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ การคานวณอัตราดอกเบี้ย การกาหนดวง
เงินสินเชื่อ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
3533602

-

3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงินปัจจัยที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน และการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
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-

เทคโนโลยีทางการเงิน
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Financial Technology
แนวคิ ด ในการบริ ห ารเทคโนโลยี ท างการเงิ น การประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพโครงการ การบริ หารจั ดการนวั ตกรรมทางการเงิน การวางแผน
การเงิ น และภาษี ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ระบบเทคโนโลยี ท างการเงิ น การจั ด การการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
3534108 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบาย
Financial Risk Management
รายวิชา
ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ปัจจัยที่ทาให้
เกิดความเสี่ยงทางการเงิน การสารวจความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
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3(2-2-5)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา และ
เปลี่ยนจากวิชาเอก
เลือกเป็นวิชาเอก
บังคับ
ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา

-

กลุ่มวิชาเอกเลือก
3521101 การบัญชี 1
Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3534111 การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Finance for Community Business
ความหมาย รูปแบบธุรกิจชุมชน โครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนใน
ภาพรวม การจัดการเงินทุนชุมชน การป้องกันความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกันและ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เ กิดกับ ชุมชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
3534111 การเงินสาหรับธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Finance for Community Business
ศึ ก ษาความหมาย รู ป แบบโครงสร้ า งการเงิ น ของชุ ม ชน วิ ธี ก าร
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของชุมชนในภาพรวม การจัดการเงินทุน
ชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของการปูองกันความเสี่ยง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและสร้าง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดกับชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนว
พระราชดาริ
3534901 การวิจัยทางการเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Research in Business Finance and Banking
จุดมุ่งหมายของการทาวิจัย ระเบียบวิธี การทาวิจัยวิธีการทาวิจัยใน
ขั้นตอนต่าง ๆ การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจหรือสถาบันการเงินการ
แก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผูว้ ิจัย
3534902 สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร
3(2-2-5)
Seminar in Finance and Banking
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3531101 การเงินธุรกิจ และ 3533406 การ
จัดการสินเชื่อ
การใช้ทักษะความรู้ทางการเงินและการธนาคาร ในการวิเคราะห์เพื่อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและประเด็นต่าง ๆ จากกรณีศึ กษาทางการเงินธุรกิจ ทา
การวิเคราะห์ แสดงความคิด อภิปรายในกลุ่ม และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฎี
และความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยวิธีการจัดทารายงาน การนาเสนอและการ
อภิปรายในชั้นเรียน

-
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-

ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วั ฒ นาการทางการบั ญ ชี ความหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับ
การรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะและการผ่านรายการไปยัง
บัญ ชีแ ยกประเภท การปรั บ ปรุ งและปิ ด บัญ ชี เมื่ อสิ้ น งวด การจั ดท างบทดลอง
กระดาษทาการ การจัดทารายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขาย
สินค้า คาศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี
3521102 การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3521101 การบัญชี 1
การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย การทางบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ การคานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่าง ๆ การคานวณราคาทุนของสินค้า
คงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ
และกิจการที่ไม่ได้แสวงหาผลกาไร
3522102 การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3521102การบัญชี 2
ความสาคัญและบทบาทการบัญ ชีต้นทุน และการบัญชีบ ริหารใน
องค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการ
บัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่ง
ทา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุน
ฐานกิจกรรม
3522105 การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3522102 การบัญชีต้นทุน 1

-
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3522103

การบัญชีชนั้ กลาง 1
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
Intermediate Accounting 1
รายวิชา
หลักการและวิธี การบัญชี เกี่ยวกั บสินทรั พย์ การจาแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผย
ข้อมูล
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
การใช้ ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น ในการตั ด สิ น ใจวางแผนและควบคุ ม การ
ดาเนิ น งานกิ จ การภายใต้ส ภาวการณ์ ที่ แ น่น อน และไม่ แ น่ นอน ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งต้ น ทุ น ปริ ม าณ และก าไร ระบบต้ น ทุ น รวม ระบบต้ น ทุ น ผั น แปร
งบประมาณ การวิเ คราะห์ต้ น ทุ น การก าหนดราคาสิน ค้ า ราคาโอน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน
3522103 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3521102 การบัญชี 2
หลั ก การและวิ ธีก ารบั ญ ชีเ กี่ ย วกับ สิ น ทรัพ ย์ การจ าแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์
เป็นต้นทุน และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เงิน
ลงทุ น ตั๋ ว เงิ น สิ น ค้ า คงเหลื อ ที่ ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม
3522104 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting 2
วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 3521102 การบัญชี 2
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นของเจ้ า ของและหนี้ สิ น
ประกอบด้วยการจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตี
ราคา การแสดงรายการหนี้ สิน ในงบการเงิ น และการเปิด เผยข้อ มูล การบัญ ชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนประเภทต่าง ๆ กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม
การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การจ่ายคืนทุน ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน
การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด
-

-

3522104

การบัญชีชนั้ กลาง 2
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
Intermediate Accounting 2
รายวิชา
หลั ก การและวิ ธี ก ารบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นของเจ้ า ของและหนี้ สิ น
ประกอบด้วยการจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตี
ราคา การแสดงรายการหนี้ สิน ในงบการเงิ น และการเปิด เผยข้อ มูล การบัญ ชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกกิจการ
และการชาระบั ญ ชี การจ่ า ยคื น ทุ น ของห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท จ ากั ด และบริ ษั ท
มหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูล
3523303

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Enterprise Risk Management and Internal Control
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
การกากับดูแลกิจการ แนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของ
การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงขององค์กร
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นต้นของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ร รวมทั้ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการ

สาระที่ปรับปรุง
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-

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) รายวิชาใหม่
Management Accounting
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนาไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการองค์กร
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับนักบริหารและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการดาเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
บัญชี การคานวณต้นทุน ปริมาณการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การบัญชีต้นทุน
รวม และการบัญชีต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน-กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนทางภาษีและข้อจากัด การจัดทางบประมาณงบ
กระแสเงินสดและการควบคุมการปฏิบัติงาน การนาข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
3(3-0-6)
ยกเลิกรายวิชา

3532103 การบริหารการเงิน
Financial Management
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3531101 การเงินธุรกิจ
การกาหนดมูลค่าธุรกิจเทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุนการบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียนโครงสร้างและนโยบายเงินปันผลการจัดหาเงินทุนระยะสั้น

3524301
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ระยะปานกลางและระยะยาวการขยายกิจการการปรับปรุงและการเลิกกิจการการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดาเนินการทางด้านการเงินของธุรกิจ
กับระบบเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ยกเลิกรายวิชา
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-

3532501 คณิตศาสตร์ทางการเงิน
3(3-0-6)
Mathematics of Finance
หลักการคานวณที่ใช้ในตลาดการเงินโดยทั่วไป เช่น เงินต้น เงินรวม
ระยะเวลาการลงทุน อัตราดอกเบีย้ หลักการคานวณการจ่ายรายงวด การหาอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน การคานวณหนี้คงเหลือ ราคาของพันธบัตร และราคา
ของหุ้นสามัญ หลักการคานวณหาราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมค่า เช่น รถยนต์
อาคาร เป็นต้น
3533105 การวางแผนกาไร
3(2-2-5)
Profit Planning
แนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุมกาไร เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะยาว
ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ควบคุม
ให้การดาเนินงานของกิจการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยการจัดทางบประมาณ
ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณ การให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียน
แผนงบประมาณ
3534204 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
3(3-0-6) 3533107 การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Finance and Banking
International Finance and Investment
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3531102 การเงินและการธนาคาร
ความรู้เบื้องต้นด้านการบริหารการเงินในการดาเนินธุรกิจและการ
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทของการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหา ลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ของดุลการชาระเงินกับภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลีย่ น
ประเทศ ระบบการเงิ น ระหว่ า งประเทศ กลไกของตลาดปริ ว รรตเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อการดาเนิน

สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงรหัส
ชื่อ และคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ระบบการปรับตัว ตลาดเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความ ธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทาง
เสี่ยงจากสถานการณ์การเงินระหว่างประเทศ
การเงินที่เหมาะสม บทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ
3533108 การจัดการการเงินภาครัฐ
3(3-0-6)
Government Financial Management
ความหมาย ทฤษฎี แ นวคิ ด นโยบายเกี่ ย วกั บ การคลั ง และ
งบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่าย
ภาครัฐ กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
3533204 การบริหารอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Management
แนวคิ ดเกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จ อสังหาริ มทรั พ ย์ ลั ก ษณะส าคั ญ ของธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ ประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุน และสินเชื่อโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ การดาเนินโครงการตามกรอบของกฎหมายอสังหาริ มทรัพย์ การ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น โครงการอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ การตลาดอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์
3533502 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
Statistics for Financial Research
การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินโดยใช้
แบบจาลองเศรษฐมิติ การประยุกต์วิธีเศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจาลองทางการเงิน
ในประเทศไทยเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการวิจัยทางการเงิน
3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5) 3534107 การวิเคราะห์ทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Analysis
Financial Analysis
รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทาง
รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
การเงินของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือ
การเงินของธุรกิจ ข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ข้อมูลหรือข้อจากัดของงบการเงิน
ข้อจากัดของงบการเงินที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ ที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์
เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนจากวิชาเอก
บังคับเป็นวิชาเอก
เลือก
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การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Cost Planning and Analysis
ประมาณการในการลงทุน สมมติฐ านทางการเงิน นโยบายทาง
การเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ กาไร การวางแผนทางการเงิน การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน โมเดลธุรกิจ และการเขียน
แผนธุรกิจ
3534113 การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Policy and Strategic Planning
ตัวแปรการเงิน ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการเงิน
แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการควบคุมกาไร การวางแผนการ
เงินระยะสั้น ระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางนโยบายธุรกิจ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การควบคุมปัจจัยการผลิตและ
จาหน่าย การควบคุมการดาเนินงานการเงินของกิจการโดยการจัดทางบประมาณ
การประเมินผล และการติดตาม
3534301 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
3(3-0-6)
Technical Analysis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3533301 หลักการลงทุน
ปัจ จั ย ส าคั ญ ของนั ก วิ เคราะห์ ท างเทคนิ ค จั งหวะการซื้ อ ขายรู ป
แบบต่อเนื่อง การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น แนวรับและแนวต้าน

ปรับปรุงรหัส
ชื่อ และคาอธิบาย
รายวิชา

3534112

ปรับปรุงรหัส
ชื่อวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา

รายวิชาใหม่

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
3534109 การเงินสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Finance for Entrepreneur in International Business
โครงสร้างและการบริหารการเงินที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดตั้ง การวางแผน การควบคุม และกลยุทธ์ต่าง
ๆ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและ
บริษัทข้ามชาติ
3533106 การจัดการโครงการทางการเงินและการวางแผนธุรกิจ 3(2-2-5)
Finance Project Management and Business Planning
การวางแผนโครงการเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสีย่ งทางการเงิน การบริหารและการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียน การประเมินค่าสินทรัพย์ ต้นทุนของเงินทุน งบลงทุน
โครงสร้างเงินทุน การพยากรณ์ทางการเงิน เพื่อการวางแผนธุรกิจ
3532104 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
ศึกษาทฤษฎีและความต้องการถือเงิน (Demand of Money)ของ
นักเศรษฐศาสตร์ยุคต่าง ๆ เช่น ยุคคลาสสิค เคนส์ และนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เช่น ดอกเบี้ย มาตรการ และนโยบายทางการ
เงิน ศึกษานโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศไทย

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
-
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
เปอร์เซ็นต์การปรับตัว ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีวัดการแกว่งตัว ฟิโบนาชี่และ
การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีคลื่นของอีเลียตและคลื่นวัฏจักร และการบริหารเงินสด
3542503 การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5) รายวิชาใหม่
Digital Marketing
หลั ก การที่ เ กี่ ย วกั บ การตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล และผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตรูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือดิจิทัลที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดการออกแบบกล
ยุทธ์การตลาดผ่านสื่อดิจิทัลการฝึกปฏิบัติการทาการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลในช่องทาง
ออนไลน์
3(3-0-6)
ยกเลิกรายวิชา

-

3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อ
การตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการ
จาลองเหตุการณ์
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Technology in Business
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3543301 การจัดการการตลาด
Marketing Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการจัดการการตลาด บทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและ
การพยากรณ์ตลาด การกาหนดตามเปูาหมายการวางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ

-

ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ทางธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน การใช้งานอินเตอร์เน็ตทางธุรกิจ การใช้งานระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ใน
ปัจจุบัน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การนามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งาน
ด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูลการนาเสนอ
สารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง
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-
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-

วิชาเอกการตลาด
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง

คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
-

-

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

-

กลุ่มวิชาเอกบังคับ

สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminars in Business Administration
ค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นสาคัญด้านการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบการ สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลต่อการ
บริหารธุรกิจ นาทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญมาวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย นาเสนอ
และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในรูปแบบสัมมนาด้านการ
บริหารธุรกิจ
3504902 การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Administration Research
ความหมาย บทบาท ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน และวิธีดาเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐานการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัย
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
พั ฒ นาการของแนวความคิ ด ทางการตลาดกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ท างการตลาด
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การ
เตรียมความพร้อมในการนาการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
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3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ
พัฒ นาการของแนวความคิ ด การตลาดกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ต่ า ง ทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ ส่ ว นประสมการตลาด การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด

3504901

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
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-

3542202 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communication: IMC
ความหมาย ความสาคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผน ทั้งการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ วิเคราะห์ความ
ต้องการทัศนคติของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายคุณค่าที่จะได้รับจาก การใช้สื่อประเภทต่าง
ๆ การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ การปรับปรุงสื่อ และข่าวสาร การวางแผน
รณรงค์การสื่อสารแบบบูรณาการ

3542202

3542405 การจัดการการขาย
Sale Management

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับปรุงชั่วโมงที่
ใช้ในการเรียนการ
สอนโดยลด
ภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่ม
ภาคปฏิบตั ิเป็น 2
ชั่วโมง ลดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็น 5 ชั่วโมง
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Marketing Communications (IMC)
หลักการ และแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่ประสมประสาน
เครื่องมือ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย การประชาสั ม พั น ธ์ การใช้ พ นั ก งานขาย การจั ด กิ จ กรรมและเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ การตลาดทางตรง การตลาดแบบมีปฏิกริยาโต้ตอบ และการตลาด
แบบบอกต่อ ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งสื่อดั้งเดิมและดิจิทัล กลยุทธ์
การออกแบบ การบริ ห ารจุ ด สั ม ผั ส แบรนด์ ทั้ ง ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ การ
ประเมินผลการสื่อสารการตลาด การฝึ กปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการ
3542405 การจัดการการขาย
3(2-2-5) - ปรับปรุงชั่วโมงที่
Sales Management
ใช้ในการเรียนการ

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(2-2-5)
Consumers Behaviour
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดแบบ
ดั้งเดิม ทฤษฎีทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีทางเลือกใหม่
การทาความเข้าใจผู้บริโภคจากมิติทางสังคมและวัฒนธรรม การนาทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การ
วิเคราะห์ก ารเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บ ริโภค การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคในการปฏิบัติการการขาย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Consumers Behavior
ความหมาย หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งอิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดต่อพฤติ กรรมผู้ บริ โภค ความสาคัญ ของการศึ กษาพฤติก รรม
ผู้ บ ริ โ ภค แนวทางในการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ วางแผนกลยุ ท ธ์
การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
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สาระที่ปรับปรุง
สอนโดยลด
ภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่ม
ภาคปฏิบตั ิเป็น 2
ชั่วโมง ลดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็น 5 ชั่วโมง
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

3542503 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Marketing
หลักการแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การนามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การวิ เ คราะห์
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3542503

- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบนั
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลั ก การที่ เ กี่ ย วกั บ การตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล และผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิทัล ที่ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ส่วนประสมทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาด การออกแบบกล
ยุ ท ธ์ ก ารตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารท าการตลาดผ่ า นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ใน
ช่องทางออนไลน์

3545209 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5) 3542509 การวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Marketing Information System
Marketing Analytics for Decision Making
บทบาท ความสาคัญของการจัดการระบบสารสนเทศทางการตลาด
การสืบค้น การเก็บ และการจัดเตรียมข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ประเภท แหล่งที่มาของสารสนเทศหลักการและส่วนประกอบของวงจรข้อมูลทาง องค์กร ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางการตลาด การ
การตลาดอั น มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ ต่ อ ระบบการจั ด จ าหน่ า ย การควบคุ ม ภายใน นามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด การวางตาแหน่งทางการตลาด การ

-
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แนวคิดของการบริหารงานขายที่ทันสมัย การใช้ข้อมูลภายในและ
ภายนอกมาช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การ
ขายในการสร้างความพอใจแก่ลูกค้าเป้าหมายและการตัดสินใจซื้อ วิธีการสร้าง
ทีมงานขายที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานขายอย่างมีจริยธรรม ภายใต้การนา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติการขายจริง
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บทบาทความรับผิดชอบขอบเขตงานของผู้บริหารหน่วยงานขาย
การจัดรูปแบบความสาคัญขององค์การฝ่ายขาย การบริหารงานบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวกับการขาย การควบคุมการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนที่เกี่ยวกับการ
ขาย การพยากรณ์การขาย การกาหนดโควต้างบประมาณการขาย อาณาเขต
การขาย กลยุทธ์การขาย และการประเมินผลงานของพนักงานขาย
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สาระที่ปรับปรุง
กระบวนการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ การตัดสินใจและการควบคุม ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย การกาหนดแผนการสื่อสาร รายวิชาเหมาะสม
การตลาด
การตลาดแบบบูรณาการ ในการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5) 3543107 การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
3(2-2-5) - ปรับคาอธิบาย
Community and Local Marketing
Community and Local Marketing
รายวิชาบางส่วน
ความหมาย รูปแบบ โครงสร้างการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
ความหมาย รูป แบบ การก่อ ตั้ง โครงสร้า งของธุร กิจ ชุม ชน การ เพื่อให้เนื้อหา
การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมซื้อของผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด วิเ คราะห์โ อกาสทางการตลาด การจัด การตลาดของสิน ค้า และบริก ารชุม ชน รายวิชาเหมาะสม
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ศึกษา กระบวนการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของตลาด การฝึก กับเหตุการณ์
ชุมชนท้องถิ่นในสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางการแก้ไขทิศทางในการพัฒนาใน ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประยุกต์ส่วนประสมทางการตลาดมา ปัจจุบัน
อนาคต ศึกษากรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพทางการแข่งขันด้วย
โมเดลทางธุรกิจ
3543202 ภาษาอังกฤษสาหรับการตลาด
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
English for Marketing
เพื่อให้เนื้อหา
ค าศั พ ท์ เ ฉพาะเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทางด้ า นการตลาด การฝึ ก อ่ า น รายวิชาเหมาะสม
เอกสารเกี่ ย วกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาด สิ่ ง แวดล้ อ มทางการตลาด และ กับศาสตร์ทาง
พฤติกรรมผู้บริโภค การฝึกบรรยายประเภทของผลิตภัณฑ์ การตั้งชื่อยี่ห้อ การแบ่ง การตลาด
ส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การฝึกเขียนรายงาน
สรุปและแผนการตลาดพื้นฐาน ฝึกการบรรยายความสัมพันธ์กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาด การนาเสนอแผนการตลาดและแผนธุรกิจ
3543204 กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา
Social Media Marketing Strategy
เพื่อให้เนื้อหา
หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อ รายวิชาเหมาะสม
สังคมออนไลน์ กระบวนการดาเนินงานและออกแบบกิจกรรมที่สาคัญต่อการใช้สื่อ กับเหตุการณ์
สังคมออนไลน์ การเข้าถึงลูกค้า การสร้างการตระหนักรู้ถึงตราสินค้า การสร้างการ ปัจจุบัน
มีส่วนร่วมของลูกค้า การสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิ จ การจัดการสังคมออนไลน์ที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพ การติด ตามและการประเมิ น ผลกลยุท ธ์ ก ารตลาดผ่ า นสื่อ สั งคม
ออนไลน์ การใช้งานเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการดาเนินกลยุทธ์การตลาดผ่าน
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สื่อสังคมออนไลน์ การปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ในการทาการตลาด
สาหรับการประชาสัมพันธ์สินค้า
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิ ธี ก าร รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด การสร้ า ง
กระแสความสนใจของผู้บริโภค สินค้าและบริการ กลยุทธ์การเลือกเครื่องมือการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด และการน าเสนอในแต่ ล ะสถานการณ์ ท างการตลาด วิ ธี ก ารน าเสนอที่
หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

3543306 การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
3(2-2-5)
Products and Services Design Development
บทบาท ความสาคัญ ประเภทของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้าย
ฉลาก เทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก สินค้าและบริการ มาตรฐาน
และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนาศิลปะและเทคโนโลยีร่วมสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

3543306

การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Product Design Development
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ การวางแผนการนาผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการเข้าสู่ตลาด ทั้งในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ ขั้นตอน
การสร้างแนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ปฏิบัติการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ การทดสอบตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3543308 การวิเคราะห์และการจัดทาแผนการตลาด
3(2-2-5) 3543308 การวางแผนการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Analysis and Planning
Marketing Planning
รูปแบบของแผนการตลาด การกาหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์
รูป แบบของแผนการตลาด การกาหนดเป้า หมาย การวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าคู่แข่งขัน การแบ่งส่วนตลาด
สภาพแวดล้อ มทางธุร กิจ การวิเ คราะห์ต ลาด ลูก ค้า คู่แ ข่ง ขัน การวิเ คราะห์
การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด การวัดและประเมินผล การนาเสนอ
แบบจาลองธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด

- ปรับรายวิชาจาก
กลุ่มวิชาเอกเลือก
มาอยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา

-
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3543305 การจัดกิจกรรมทางการตลาด
3(2-2-5)
Event Marketing
ทฤษฎี วิ ธี ก าร รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมทางการตลาด การสร้ า ง
กระแสความสนใจของผู้ บริ โ ภค สิ นค้ า และบริก าร ตลอดจนกลยุ ทธ์ ก ารเลื อ ก
เครื่ อ งมื อ การจัด กิ จ กรรมทางการตลาดที่ เ หมาะสม ในแต่ ล ะสถานการณ์ ท าง
การตลาด

สาระที่ปรับปรุง
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แนวคิ ด ในการด าเนิ น งานด้ า นการตลาด การเสนอแผนการตลาด (ท าใน
ภาพรวมของการเขียนแผนธุรกิจ)
3543407 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Supply Chain and Logistics Management
ความหมาย ความสาคัญ กระบวนการในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
การจัดส่งจากธุรกิจต้นทางจนถึงปลายทาง ความสาคัญของการไหลเวียนของข้อมูล
การจัดส่ง การไหลเวียนของเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน การบริการลูกค้าและการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับปรุงชั่วโมงที่
ใช้ในการเรียนการ
สอนโดยลด
ภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่ม
ภาคปฏิบตั ิเป็น 2
ชั่วโมง ลดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็น 5 ชั่วโมง
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม

-
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การวัดและประเมินผล การนาเสนอแนวคิดในการดาเนินงานด้านการตลาด การ
เสนอแผนการตลาด การฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนในภาพรวมของการเขียนแผน
ธุรกิจ
3543407 การจัดการช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Marketing Channels Management
แนวคิดการจัดการช่องทางการตลาด หน้าที่งานของสมาชิกช่องทาง
การตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด การคัดเลือกสมาชิกช่องทางการตลาด
การจูงใจสมาชิกช่องทางการตลาด การจัดการ โลจิสติกส์กับการจัดการช่องทาง
การตลาด ช่องทางการตลาดแบบบูรณาการหลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยง
ช่องทางการตลาดแบบบูรณาการ ให้เป็นหนึ่งเดียวในรูปแบบการขายผ่านหน้าร้าน
และการขายออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น และสื่อสังคม
3543601 การพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
3(2-2-5)
Sales Forecasting and Price Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารและการวางแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา
นโยบายในการตั้ ง ราคาทั้ ง ในระดั บ ผู้ ผ ลิ ต และผู้ จั ด จ าหน่ า ย การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กั บผู้บริโภค การ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน วิธีการพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด
วิธีการพยากรณ์ความต้องการและยอดขาย ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มี
อิทธิพลต่อการพยากรณ์ยอดขาย วิธีการควบคุมและวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าของ
การพยากรณ์กับผลที่เกิดขึ้นจริง ประโยชน์ในการวางแผนการขายและปรับปรุง
แผนการขายในอนาคต การฝึกปฏิบัติการพยากรณ์ยอดขายและการจัดการราคา
ประกอบการเขียนแผนธุรกิจ
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3543601 การพยากรณ์ยอดขาย
3(3-0-6)
Sale Forecasting
กระบวนการพยากรณ์ อุปสงค์การตลาดและการขาย การวิเคราะห์
สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือที่
ใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาวการเข้าใจถึงแนวโน้มทางธุรกิจในสภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลง

-
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

3544103 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
หลักการ แนวความคิดวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเข้ามา
การส่งออกการลงทุนในต่างประเทศ ประเภทของการตลาดระหว่างประเทศ กล
ยุ ท ธ์ ต ลาดระหว่ า งประเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาวะ
แวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานทางการตลาดระหว่างประเทศ

3544103 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
3(3-0-6)
International and Global Marketing
หลักการและแนวคิดการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
ความสาคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก โอกาสและความ
ท้าทายของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก การวิเคราะห์ลูกค้าและ
คู่แข่งขันในตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก

3(3-0-6)

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อนาไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับนักบริหารและประกอบวิชาชีพบัญชี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการดาเนินธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
บัญชี การคานวณต้นทุน ปริมาณการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การบัญชีต้นทุน
รวม และการบัญชีต้นทุน ผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน-กาไร การวิเคราะห์ต้นทุนทางภาษีและข้อจากัด การจัดทางบประมาณงบ
กระแสเงิน สดและการควบคุม การปฏิบั ติงาน การน าข้ อมู ลไปใช้ป ระกอบการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในการดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
3541302 การค้าสมัยใหม่
Modern Trade

- ปรับเพิ่มรายวิชา
ที่ต้องเรียนมาก่อน
จากเดิม 3521102
การบัญชี 2 เป็น
3521102 การ
บัญชี 1 หรือ
3521103
หลักการบัญชี
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
3(3-0-6) - ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน

-

3541302 การค้าสมัยใหม่
Modern Trade

3524301
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กลุ่มวิชาเอกเลือก
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
เกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ใน
การวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจโดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม
และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณ
ก าไร การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ภาษี และข้ อ จ ากั ด ของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ กา รจั ด ท า
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด

สาระที่ปรับปรุง
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับชื่อรายวิชา
และ
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ความหมาย ประเภทการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่
ส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ กระบวนการจัดการซัพพลายเชน
การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง การใช้ วิ ท ยาการสมั ย ใหม่ แฟรนไชส์ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ บทบาทของรัฐบาลต่อการค้า
ปลีกไทย

สาระที่ปรับปรุง
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

- ปรับปรุงชั่วโมงที่
ใช้ในการเรียนการ
สอนโดยลด
ภาคทฤษฎีเป็น 2
ชั่วโมง เพิ่ม
ภาคปฏิบตั ิเป็น 2
ชั่วโมง ลดการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็น 5 ชั่วโมง
- คงเดิม

- ปรับชื่อรายวิชา
และ

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ความหมาย ประเภทการค้า ปลีก แบบดั ้ง เดิม และการค้า ปลีก
สมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคและการแบ่งส่วนตลาดในธุรกิจค้าปลีก การเลือก
ทาเลที่ตั้งธุรกิจการค้าปลีก การออกแบบร้านค้าปลีก การจัดผังร้าน และการจัด
แสดงสินค้า ส่ว นประสมทางการตลาดของร้านค้า ปลีกสมัย ใหม่ กระบวนการ
จัด การซัพ พลายเชน การจัด การซื ้อ และการบริห ารสิน ค้า คงคลัง การใช้
วิท ยาการสมัย ใหม่ การจัดองค์ก รและการจัดการทรัพยากรมนุษ ยในธุร กิจ ค้า
ปลีก การค้าปลีกแฟรนไชส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบจากธุรกิจค้าปลีก
ข้ามชาติ บทบาทของรัฐบาลต่อการค้าปลีกไทย
3542106 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(2-2-5)
Service and Tourism Marketing
ความหมาย ความสาคัญ ของการตลาดท่องเที่ยวและการบริการ
ประเภทของการตลาดท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของ
ธุรกิจท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมายและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ย ว กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุร กิจท่องเที่ยวและธุรกิจ บริการที่
เกี ่ย วข้อ ง การน าปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาประยุก ต์ใ ช้ก ับ การท่อ งเที ่ย ว
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บทบาทภาครัฐและธุรกิจบริการที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบัติการออกแบบบริการการท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง
3542201 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
ความสาคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทของ
การตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดแผนงาน กลยุทธ์การทา
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้
สื่อ การกาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ การประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3542204 การสร้างแบรนด์และการสื่อสารตราสินค้า
3(2-2-5)
Branding and Brand Communication
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3542106 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
Service and Tourism Marketing
ความหมายความส าคัญ ของการตลาดท่อ งเที่ ยวและการบริ การ
ประเภทของการตลาดท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ
ท่องเที่ยว การแบ่ งส่ว นตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมายและพฤติ กรรมของ
นักท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บทบาทภาครัฐและธุรกิจบริการที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว
3542201 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
ความสาคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย บทบาทของ
การตลาด ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การกาหนดแผนงาน กลยุทธ์การทา
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้
สื่อ การกาหนดวัตถุประสงค์ งบประมาณ การประเมินผล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
กฎหมายเกี่ยวของกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3542204 การสื่อสารตราสินค้า
3(2-2-5)
Brand Communication

-
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แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร้ า งตราสิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า การ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสร้ า งตราสิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า การ
วิเ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ สาร การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค้ า วิเ คราะห์ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ สาร การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ โ ภคกั บ ตราสิ น ค้ า
กระบวนการสร้างตราสินค้าเพื่อให้เป็นที่รู้จัก จดจา และภักดีต่อตราสินค้า การใช้ กระบวนการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก จดจา และการสร้างความภักดีต่อตรา
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดในเชิงบูรณาการ
สินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดตราสินค้าในเชิงบูรณาการ การฝึก
ปฏิบัติการสร้างแบรนด์และวิธีการสื่อสารตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3542406 การตลาดทางตรง
3(3-0-6) 3542406 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct Marketing
Direct Marketing
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการ
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบการ
จัดการกลยุทธ์และยุทธวิธีในการดาเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนวทางแก้ไข จัดการกลยุ ทธ์ และยุท ธวิธี ในการดาเนินการ ปัญ หาและแนวทางแก้ ไขปั ญหา
สาหรับตลาดทางตรง
สาหรับตลาดทางตรง
3543104

- คงเดิม

-

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความส าคั ญ ของการตลาดบริ ก าร ประเภทของ
การตลาดบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการ
การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ การวิเคราะห์
ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Social and Environment Marketing
แนวคิด ปรัชญาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดส่วน
ประสมทางการตลาด ในการวางแผนการตลาด การตื่นตัวของผู้บริโภคและสถาน
ประกอบการ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ทางธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ไขโดยใช้เครื่องมือทาง
การตลาด จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของนักการตลาด กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อม การนาการตลาดไปประยุกต์ใช้กับงานของ
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3543104 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาด
บริการ การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง
ๆ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับตลาดบริการ ศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
3543109 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Social and Environment Marketing
แนวคิ ด ปรั ช ญาการตลาดที่ มุ่ ง เน้ น การตลาดเพื่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการวางแผนการตลาด การตื่นตัว
ของผู้บริโภคและสถานประกอบการ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติและทางธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด แนวทางแก้ไขโดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางการตลาด จรรยาบรรณของนั ก การตลาด และกิ จ กรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สาระที่ปรับปรุง
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- คงเดิม

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
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-

การตลาดจาลอง
Dummy Marketing

- คงเดิม

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

3(2-2-5) - คงเดิม

-

3543201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Consumer Relation Management
ความหมายของการจั ด การลู ก ค้า สั ม พั นธ์ พั ฒ นาการการจั ด การ
ลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ กระบวนการจัดการลูกค้า
สัม พั น ธ์ เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การความสั ม พั นธ์ ลู ก ค้ า เทคนิ ค การทาวิ จั ย ลู ก ค้ า
วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตรา
สินค้า วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ
3543301 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการจัดการการตลาด บทบาท
หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารการตลาด กระบวนการจั ด การการตลาด การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัด
และการพยากรณ์ ต ลาด การก าหนดตามเป้ า หมาย การวางแผนการจั ด การ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจ
ต่าง ๆ
3543501 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด3( 2 -2 5)
Software Package and Application for Marketing
การทางานและระบบฐานข้อมูลในสานักงานทางด้านการตลาด การ
จัดฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมและการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการด้าน
การตลาดอั ต โนมั ติ หลั ก การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จ จุ บั น ระบบ
ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื อ ข่ า ย ระบบที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มโยงในองค์ ก ารธุ ร กิ จ เพื่ อ
ประยุกต์ใช้งานการตลาด
3544905 การตลาดจาลอง
3(2-2-5) 3544905
Dummy Marketing

สาระที่ปรับปรุง
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องค์กรที่มิได้มีเป้าหมายมุ่งหวังผลกาไร และกิจการเพื่อสังคม การฝึกปฏิบัติการบูร
ณาการความรู้กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
3543201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
Consumer Relation Management
ความหมายของการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์ พัฒนาการการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ กระบวนการจัดการลูกค้า
สัมพั นธ์ เครื่องมือในการจัด การความสัม พันธ์ ลูกค้ า เทคนิ คการทาวิจัย ลูกค้ า
วิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างความภักดีในตรา
สินค้า วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการบริหารงานด้านการตลาด
3543301 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
แนวความคิดการตลาดสมัยใหม่ การปรับตัวทางการตลาดและการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์การตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด การวัดผลการเพิ่มผลผลิตทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค
และพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาดธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อทางธุรกิจ
การแบ่งส่วนการตลาดและการกาหนดตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด การตลาดดิจิทัล การปฏิบัติการและการประเมินผลทางการตลาด
3543501 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด 3(2-2-5)
Software Package and Application for Marketing
หลักการของโปรแกรมสาเร็จรู ปสาหรับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ตราสินค้า และโลโก้ สื่อ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
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ผสมผสานและประมวลผลทฤษฎี ท างการตลาดมาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานทางการตลาดจาลอง โดยการจัดตั้งบริษัทจาลองหรือธุรกิจจาลอง และ
ใช้ ค วามรู้ จ ากทฤษฎี ด้ า นการตลาดที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ นการจั ด การและ
ดาเนินงาน

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ผสมผสานและประมวลผลทฤษฎี ท างการตลาดมาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานทางการตลาดจาลอง โดยการจัดตั้งบริษัทจาลองหรือธุรกิจจาลอง และ
ใช้ ค วามรู้ จ ากทฤษฎี ด้ า นการตลาดที่ ไ ด้ ศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ นการจั ด การและ
ดาเนินงาน

สาระที่ปรับปรุง
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง

สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
Seminars in Business Administration

3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่

-

3504901
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
ตัดรายวิชาออก
Business English 1
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ชีวิ ต ประจ าวั น การสื่ อ สารทางโทรทั ศ น์ ระหว่ า งองค์ การ ส านั ก งาน ภายในและ
ภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจ
เฉพาะ
1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
ตัดรายวิชาออก
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร
การนาเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม
บันทึกและรายงานการประชุม
1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Business English
คาศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะการ
ฟัง การพูด การเขียนทางธุรกิจเบื้องต้น การอ่านโฆษณา บทความสั้น ๆ การ
เขียนประวัติส่วนตัวและแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
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สาระที่ปรับปรุง

เปิดรายวิชาใหม่

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

-

3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103
หลักการบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเด็นส าคั ญด้ านการบริ หารธุรกิ จที่เกิ ดขึ้ นใน
สถานประกอบการ สถานการณ์ปั จจุบั น แนวโน้ มเทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่มี ผลต่อการ
บริหารธุรกิจ นาทฤษฎีและแนวคิดที่สาคัญมาวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย นาเสนอ
และประยุ กต์ ใช้ เป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาหรื อพั ฒนาในรู ปแบบสั มมนาด้ านการ
บริหารธุรกิจ
3504902 การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Administration Research
ความหมาย บทบาท ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องการวิ จั ย
จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน และวิธีดาเนินการวิจัย การปฏิบัติการวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจโดยการเสนอโครงร่างวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมติฐาน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัย
3521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principle of Accounting
หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการ
บัญชี หลักการและวิธี ก ารบัน ทึก บัญ ชี ตามหลั กการบั ญชีคู่ การบัญชี สาหรั บ
กิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท
รายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ การ
จัดทางบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การจัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีเกี่ยวกับตั๋ วเงินรับ การคานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ และจริยธรรมของ
วิชาชีพการบัญชี
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ
ปัจจั ยดอกเบี้ ยสาหรับ การตัดสิ นใจทางการเงิน ต้น ทุนของเงินทุ น การจั ดหา
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3521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principle of Accounting
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงาน
บั ญ ชี แ ละผู้ ท าบั ญ ชี หลั ก บั ญ ชี คู่ เอกสารบั น ทึ ก บั ญ ชี การบั น ทึ ก รายการในสมุ ด
รายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุด
แยกประเภท งบทดลองรายการปรับปรุง การจัดงบการเงินสาหรับกิจการบริการและ
กิจการซื้อขายสินค้า

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิคและวิธีการที่
ใช้ในการคานวณ การวิเคราะห์ผลการคานวณ การวางแผนทางการเงิน การคานวณ
มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัย
ดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและ
ตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Taxation and Business Laws
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการขอภาษีอากรตามหลักประมวล
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์และภาษี อื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และ
หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและแรงงาน
สัมพันธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เงินทุน การประเมินโครงการการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
ลูกหนี้ก ารค้า การบริห ารสินค้ าคงเหลื อ การวิเ คราะห์ อัต ราส่ว นทางการเงิ น
งบประมาณเงินสด และนโยบายเงินปันผล

3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดที่ มี ต่ อ สั งคม และเศรษฐกิ จ
พั ฒ นาการของแนวความคิ ด การตลาดกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ ทางการตลาด
ลัก ษณะและพฤติ กรรมการซื้ อ แต่ ล ะตลาด ปั จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การก าหนดส่ ว น
ประสมทางการตลาด กลยุทธ์สาหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด

3541101

3532102

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) ปรับปรุงคาอธิบาย
Taxation and Business Laws
รายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลัก
ประมวลรั ษ ฎากรไทย วิ ธี ก ารหลั ก การค านวณภาษี อ ากร ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และ
ภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ บริษัทจากัด
ห้างหุ้นส่วน หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม
สัญญา แรงงานสัมพันธ์
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3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management

สาระที่ปรับปรุง

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ
พัฒ นาการของแนวความคิด ทางการตลาดกิ จ กรรมและหน้า ที่ ทางการตลาด
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การ
เตรียมความพร้อมในการนาการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และ
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6) 3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับไปอยู่หมวด
วิชาเอกบังคับ

ปรับไปอยู่หมวด
วิชาเอกบังคับ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ หน้าที่ทางการ
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ จัดการที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การ การอานวยการ การควบคุมองค์การ ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่
วางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง
ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้
3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุที่
ธุรกิจ ต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ
วางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การกาหนด
เป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ
โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและ
ภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุ ปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3601101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
3(2-2-5)
Introduction to Digital Business Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล
ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจดิจทิ ัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทลั อุปกรณ์

คงเดิม

เปิดรายวิชาใหม่

- 183

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

-

สาระที่ปรับปรุง

3561601 การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิ ด และความส าคั ญ ของการจั ด การส านั ก งานสมั ย ใหม่
องค์ประกอบของสานักงานสมัยใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมภายในสานักงาน
อุปกรณ์สานักงานอัตโนมัติ งานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงาน โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในสานักงาน
สมัยใหม่
3562201 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
English for Business Management
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์เพื่อการ
สื่อสารในบริบททางธุรกิจ การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
3562202 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Creating a Business and Entrepreneurship
ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ยวกั บธุรกิ จ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ รูปแบบ
ธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ โอกาสและความท้าทายของการ
เป็นผู้ประกอบการ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

1. เปลี่ยนชื่อวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
3. ปรับปรุง
คาอธิบายวิชา

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทลั การใช้งานโปรแกรมสานักงานที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3561501 การจัดการสานักงานและเอกสาร
3(2-2-5)
Office and Documentary Management
หน้ า ที่ แ ละความส าคั ญ ของงานส านั ก งาน การวางแผนการใช้ พื้ น ที่
สานักงาน การจัดทาแผนผังสานักงาน การปรับปรุงงานในสานักงาน งานสารบรรณ
งานพัสดุ การบริหารงานเอกสาร การติดต่อสื่อสารในสานักงาน การควบคุมพนักงาน
และการใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน

-

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่
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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

สาระที่ปรับปรุง
1. ปรับปรุง
คาอธิบายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับปรุง
คาอธิบายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

1.ปรับปรุง
คาอธิบายวิชา
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

-

3562601 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ เ คราะห์ ง าน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน การ
จัดการค่าตอบแทน การธารงรักษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3562301 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior Management
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมมนุษย์ใน
องค์การ ค่า นิยม ทัศนคติ และความพึงพอใจในงานการจูงใจในองค์การ การ
ติด ต่อ สื่ อสาร กลุ่ ม สัม พั นธ์ และการทางานเป็ น ทีม ภาวะผู้ นาและการพัฒ นา
ทีมงาน อานาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างและการออกแบบองค์การ การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
3562301 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibilities
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ แนวคิดและ
ที่ ม าของจริ ย ธรรมตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าล ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้ อม การสร้างจริ ยธรรมในองค์ก ารธุรกิ จ จริย ธรรมของผู้ บริ หารและ
พนักงาน ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจและแนวทางแก้ไข การควบคุม และการ
ส่งเสริมนักธุรกิจให้มีจริยธรรม โดยใช้กรณีศึกษา
3562401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วิเคราะห์งานและการออกแบบงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ความปลอดภัยในการทางาน และแรงงานสัมพันธ์
3562601 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Management with Information Technology
ความหมาย บทบาท องค์ ป ระกอบ ความส าคั ญ ประเภท และ
แนวโน้ ม ของของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายเพื่อการใช้งานในธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
3562503 การจัดการพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior Management
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วนบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดย
ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมใน
องค์การ การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจในงาน การจูงใจ ภาวะผู้นาและการทางาน
เป็นทีม กระบวนการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3562102 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility
แนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจ
ต้องมีการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ เน้น
จริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ

-
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สาระที่ปรับปรุง
1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนกลยุทธ์และการดาเนินการขององค์การ ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน กลยุทธ์และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ธุรกิจ
3563301 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการ
กาหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์
ระดับหน้าที่ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์โดยใช้
กรณีศึกษา
3563514 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) 3563302 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
International Business
ความเข้าใจเบื้องต้นเกีย่ วกับธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่าง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี ธุ ร กิ จ
ประเทศ การลงทุน ทางตรงต่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและความสามารถในการ
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ วัฒนธรรมกับการ
แข่งขันของประเทศ องค์การการค้าโลกและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระบบการเงิน จั ด การธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ กลยุ ท ธ์ ใ นการเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์ในการเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศ การ โครงสร้างองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาดระหว่างประเทศ
บริหารการดาเนินงานและการจัดการโซ่อุปทาน การบริหารการตลาดระหว่าง
และการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเทศ การบริหารทรัพยากรบุคคลในบริษัทข้ามชาติ
3563206 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6) 3563501 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
Planning and Project Management
ความหมายและลักษณะของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน
ความหมายและลั ก ษณะของการวางแผน กระบวนการในการ
ประเภทของแผน การจัดทาโครงการ การดาเนินงานและจัดการโครงการ การศึกษา วางแผน ประเภทของแผน การจั ด ท าโครงการ การด าเนิ น งานและจั ด การ
ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมโครงการ และการประเมินผลโครงการ
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ
3563811 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6) 3563502 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
Logistics and Supply Chain Management
ความสาคัญและความเป็นมาของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมา แนวคิด และกระบวนการ
กระบวนการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา
ต่างๆ ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และ

เปลี่ยนรหัส
รายวิชา

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและบริหารช่องทางในการกระจาย
สินค้า การขนส่ง การให้บริการลูกค้า และการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
โซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า การ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ตลอดจนแนวโน้มในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน
อนาคต
3563701 สถิติเพื่อการจัดการ
3(2-2-5) 1. ปรับปรุง
Statistics for Management
คาอธิบายวิชา
ความหมายและการประยุกต์ใช้สถิติในทางธุรกิจ ตัวแปรสุ่มและการ 2. เปลี่ยนรหัสวิชา
แจกแจงความน่าจะเป็น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และอนุกรมเวลา

-

1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2. ปรับไปอยู่
หมวดวิชาเอก
เลือก

-

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
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3563515 สถิติเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Statistics for Management
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจายข้อมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร
และสัดส่วนของประชากร การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์
โดยนามาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในการดาเนินงานธุรกิจ
3563702 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Data Analysis for Decision Making in Business
ความสาคัญและบทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การวิเคราะห์และ
พยากรณ์เชิงปริมาณต่อการดาเนินธุรกิจ วิธีการพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูปเพือ่ ประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ การ
คาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น และกรณีศึกษา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
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)
Principle of Business Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563515 สถิติเพื่อการจัดการ
ความสาคัญ และประโยชน์ของการวิจัย ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกรูปแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสม
กับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างเครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล การวิ เ คราะห์ ข้อ มูล โดยการจั ดท าและน าเสนอโครงร่ า ง
งานวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง
1. ยุบรวมรายวิชา
เข้าด้วยกัน
2. เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
3. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา
5. ปรับไปอยู่
หมวดวิชาแกน
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3564501 การจัดการการดาเนินงาน
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
Operations Management
การผลิตและการจัดการดาเนินงาน การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ
การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน ทาเล
ที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการ
ผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง
ตัดรายวิชาออก

-

3564516 การจัดการการดาเนินงาน
3(2-2-5)
Operation Management
การผลิตและการจัดการดาเนินงาน การเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ การ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน ทาเลที่ตั้ง
การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต และ
การจัดการสินค้าคงคลัง
3564905 การวิจัยด้านการจัดการ
3(2-2-5)
Management Research
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3563901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ
การทบทวนเกี่ยวกับหลักการวิจัยปฏิบัติการเก็บรวมรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป การสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย การ
นาเสนอรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย
กลุ่มวิชาเอกเลือก
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สาระที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชาออก

3563202 แผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan
ความสาคัญของแผนธุรกิจ องค์ประกอบที่สาคัญของแผนธุรกิจ วิธีการ
เขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการ
ผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหา
แหล่งเงินทุน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ

3563201 แผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan
แนวคิด วัตถุ ประสงค์ กระบวนการในการพั ฒนาแผนธุรกิ จ การ
กาหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผน
การตลาด แผนการผลิต แผนการจั ดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิ น แผน
ฉุกเฉิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุน และการประเมินความเป็นไปได้ของแผน
ธุรกิจ
3563202 การจัดการธุรกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Business Management
ความหมายและความสาคั ญของธุร กิจ ชุ มชน ประเภทของธุร กิ จ
ชุมชน การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน การ
พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจชุมชน การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน การจัดการอุตสาหกรรมชุมชนและระบบการจัดการ
สาหรับธุรกิจชุมชน

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

3564501 การจัดการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความ
แข็งแกร่งแก่ธุรกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนที่ประสบความสาเร็จและ
สามารถทาให้ธุรกิจชุมชนสร้างเศรษฐกิจและประเทศ ทาให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรและ
อุต สาหกรรมชนบท ระบบการจั ด การส าหรับ ธุ ร กิ จชุ ม ชน บทบาทของรั ฐในการ
พัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน
3563203 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
3563101 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Psychology
ลักษณะของจิตวิทยาธุรกิจ จิตวิทยาในการทางาน จิตวิทยาในการ
บริหารบุคคล มนุษย์สัมพันธ์ในการทางาน การบริหารบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ จิตวิทยา
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน กลวิธีในการเข้าใจผู้อื่น การให้คาปรึกษา
และการสอนแนะ การปรับตัวทางสังคมและจิตวิทยาการบริหารงานในการแข่งขันใน
เชิงธุรกิจ

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
Innovation and Business Creativity
แนวคิ ด และประเภทของนวั ต กรรม กระบวนการเกิ ด นวั ต กรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการนานวัตกรรม มาใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจ ความหมาย หลักการ ลักษณะ ความสาคัญ และองค์ประกอบการคิด
สร้างสรรค์ กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นวั ต กรรมและมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ การคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และ
กรณีศึกษา
3(3-0-6)
ตัดรายวิชาออก
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-

3563204 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
แนวคิด และประเภทของนวั ตกรรม กระบวนการการเกิดนวั ตกรรม
ปัจจัยส่งเสริมให้เ กิดนวัตกรรมในองค์การ และการน านวัตกรรมมาใช้ใ นองค์การ
แนวคิดและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ กล
ยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
3563303 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ 3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Negotiation and Conflict Management in Business
ความหมายและความสาคัญของการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีการเจรจา
ต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง การเตรียมความพร้อมและยุทธวิธีการ
เจรจาต่อรอง ความหมายและความสาคัญของความขัดแย้ง ทฤษฎีการบริหาร
ความขัดแย้ง องค์ประกอบของความขัดแย้ง เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง และ
กรณีศึกษา
3563304 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Change and Risk Management
แนวคิด สาเหตุ และประเภทการเปลี่ยนแปลงในองค์การ กลยุทธ์
กระบวนการ และบทบาทผู้ น าในการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการของ
การจัดการความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การจัดทาแผนการจัดการ
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
-

-

-

เปิดรายวิชาใหม่

1. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

เปิดรายวิชาใหม่

-

3563614 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงานและภาวะผู้นา แนวคิด
การพัฒนาองค์การและการทางานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็นทีมและภาวะ
ผู้นา การสื่อสารและการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้งในทีม การ
สร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน และการฟื้นฟูทีมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติและดาเนินกิจกรรม
3563403 ภาวะผู้นาในผู้ประกอบการธุรกิจและทรัพยากรบุคคล 3(3-0-6)
Entrepreneurial Leadership and Human Resource
Management
แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่มีต่อกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์การ การบูรณาการระหว่างภาวะผู้นาและการจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้
กรอบความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างทีมงานและผลของทีมงาน ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พฤติกรรมกลุ่มการติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจกลุ่ม
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรบุคคลในการประกอบการธุรกิจ

สาระที่ปรับปรุง
เปิดรายวิชาใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3563308 การบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้าสาหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management for Business
ความหมายและแนวคิด ของการบริ หารความสั มพั นธ์ ลูก ค้า การ
จั ด การฐานข้ อ มู ล ลู ก ค้ า การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมลู ก ค้ า การ
วางแผนการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ การสร้ า งความภั ก ดี ใ นสิ น ค้ า และบริ ก าร
ตลอดจนวิธีการดูแลลูกค้าของธุรกิจ
3563401 การจัดการความรู้และทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Knowledge Management and Human Capital
ความหมายและความสาคัญของการจัดการความรู้ กระบวนการ
จัดการความรู้ การสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
องค์กรธุรกิจ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทุนมนุษย์ ประเภท
ของทุนมนุษย์ กลยุทธ์ในการจัดการทุนมนุษย์ และกรณีศึกษา
3563402 การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ
3(2-2-5)
Organizational Leadership and Teamwork Development
ความหมายและความสาคัญของการสร้า งทีม งานและภาวะผู้ นา
แนวคิดการพัฒนาองค์การและการทางานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็น
ทีมและภาวะผู้นา การสื่อสารและการสั่งการ การจัดการความขัดแย้งในทีม การ
สร้างความภาคภูมิใจและการฟื้นฟูทีมงาน และกรณีศึกษา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3563503 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
หลักการ แนวคิด ปรัชญา และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพในองค์การ การเปรียบเทียบองค์การ (Benchmarking) ระบบ
ลีน การวางแผนและการควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ
(7QC Tools) การจัดการแบบซิกซ์ซิกม่า ระบบมาตรฐานสากล (ISO) การบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร (Total Quality Management) และรางวั ล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
3(2-2-5)
-

ตัดรายวิชาออก

-

ตัดรายวิชาออก

-

ตัดรายวิชาออก

-

ตัดรายวิชาออก

-

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
1.เปลี่ยนรหัสวิชา
2. ปรับมาจาก
หมวดวิชาเอก
บังคับ
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3563508 ระบบสารสนเทศสาหรับงานธุรการ
Office Information Technology
การท างานและระบบในส านั ก งาน ฝึ ก เขี ย นโปรแกรมและการน า
โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสานักงาน เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และ
การทาเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ การจัดเก็บประวัติบุคคล ฯลฯ
3563513 การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrative Organization Development
แนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การ
ผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์
ขององค์การ โดยเน้นการสร้างทีมงาน เพื่อนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
3563517 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Negotiation
แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สาคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3563518 การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting

-
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-

3563610 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
3(3-0-6)
Staff Efficiency Development
ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ
การสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น ความต้องการของ
มนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการทางาน
วัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้าประสงค์ของชีวิ ตและ การทางานการส ารวจ

-

สาระที่ปรับปรุง

-

ตัดรายวิชาออก

-

1. ยุบรวมรายวิชา
2.เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
3. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
4. เปลี่ยนรหัสวิชา
5. ปรับไปอยู่
หมวดวิชาแกน
ตัดรายวิชาออก

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

- 192

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ลักษณะและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นถึง
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการพยากรณ์ ธุ ร กิ จ การ
คาดคะเนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
3563608 บุคลากรสัมพันธ์
3(3-0-6)
Staff Relation
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ
การเจรจาต่อรอง การระงับความขัดแย้งและข้อพิพาทในองค์การ บทบาทของผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ต่า ง ๆ ในการส่งเสริ ม ความสั มพั น ธ์อั น ดีร ะหว่ างบุ คลากรภายใน
องค์การ สภาวการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปัจจุบันรวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ โดยยึด
หลักจริยธรรมในการบริหาร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์การ
3563609 เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
3(2-2-5)
Seminar and Training Techniques
หลั ก การแนวคิ ด การจั ด การฝึ ก อบรมและการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากร การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการสัมมนา ประสิทธิผลการฝึกอบรมและการ
สั ม มนา การจั ด เตรี ย มเอกสารประกอบการฝึ ก อบรมและการสั ม มนา การฝึ ก
ปฏิบัติการจัดอบรมและการสัมมนา และการประเมินผลการฝึกอบรมและการสัมมนา
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-

3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Accounting
วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี และ 3531101
การเงินธุรกิจ
การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ในการวาง
แผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการ
บัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกาไร
การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจากัดของข้อมูล ต่าง ๆ การจัดทางบประมาณ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด

3564301 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Accounting for Business Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางการบัญชีสาหรับธุรกิจ สมการ
ทางบัญชี วงจรบัญชี และการจัดเตรียมรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจบริการ
ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุต สาหกรรม บทบาทและหน้าที่ของการบัญ ชี
บริหาร แนวคิดเรื่องต้นทุน การจาแนกประเภทต้นทุน และการคานวณต้นทุน
สินค้า รวมทั้งการนาสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

3563604 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
Personality and Social Roles

-

สาระที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชาออก

1. เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
2. ปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
3. เปลี่ยนรหัสวิชา

3564302 การจัดการธุรกิจ
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Business Management
บทบาทและหน้าทีส่ าคัญของการจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้า
ส่ง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการธุรกิจครอบครัว การ
จัดการธุรกิจออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและการจัดการความยั่งยืน
3(3-0-6) 3564401 บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
3(3-0-6) 1. ปรับปรุง
Personality and Social Roles
คาอธิบายรายวิชา

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการทางาน การสร้ างความ
เชื่อมั่น ในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
3563612 การจัดการค่าตอบแทนและประเมินผล
3(3-0-6)
Compensation and Evaluation Management
ทฤษฎีและพัฒนาการของระบบการจัดการค่าตอบแทน กระบวนการ
จัดการค่าตอบแทน การจัดทาโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์
แนวความคิดและหลักการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน วิธีการและเครื่องมือหลัก
ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกาหนดผู้ประเมินการปฏิบัติงาน การแจ้ง
หารื อ และการน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป ระโยชน์ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ค่าตอบแทน
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-
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเป็นผู้นาทาง
ความหมายและความส าคั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ แนวคิ ด และทฤษฎี 2.เปลี่ยนรหัสวิชา
ธุรกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความ บุคลิกภาพ การวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพของตนเองและ
คิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจา ผู้อ่ืน การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการพูดและการนาเสนองาน ศิลปะการแต่ง
ต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์และ กาย มารยาทในการเข้าสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และรู้จักทา
การวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางานอย่างมีความสุข
3564902 สัมมนาการจัดการ
3(2-2-5)
ตัดรายวิชาออก
Seminar in Management
การวิ เคราะห์ และอภิป รายเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การ ศึก ษาข้อ มู ล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และการจัดการองค์การใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
แสดงความคิด ตลอดจนมีกระบวนการตั ดสินใจในด้านการจัดการแล้วนาข้อมูลมา
สรุปอภิปรายและรายงานผล
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-

วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะ
1 กลุ่มวิชาแกน/กลุม่ วิชาชีพเฉพาะ
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ฝึ ก ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารใน
ชี วิ ตประจ าวั น การสื่ อสารทางโทรศั พท์ ระหว่ างองค์ กร ส านั กงาน ภายในและ
ภายนอกสานักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และคาศัพท์ทางธุรกิจ
เฉพาะ

สาระที่ปรับปรุง

ยกเลิกรายวิชา

3521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5) 3521103 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
Principle of Accounting
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงาน
หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมาย
บัญชี และผู้ท าบัญ ชี หลัก บัญชี คู่ เอกสารประกอบการบันทึ กบัญ ชี การบั นทึ ก และวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการ
รายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ การบัญชีสาหรับกิจการ

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน

-

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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1553501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
คาศัพท์ สานวนและรูปแบบประโยคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทักษะการ
ฟัง การพูด การเขียนทางธุรกิจเบื้องต้น การอ่านโฆษณา บทความสั้น ๆ การเขียน
ประวัติส่วนตัวและแบบฟอร์มการสัมภาษณ์งาน
3(3-0-6)
ยกเลิกรายวิชา

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร
การน าเสนอ ข้อมูล ทางธุรกิ จ รายงานบริ ษัท การตลาด การต่อรอง วาระการ
ประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
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สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา

- ปรับคาอธิบาย
รายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหา
รายวิชาเหมาะสม

-

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทางบการเงิน ซื้อขายสินค้ าและกิจการให้ บริการ สมุ ดรายวันและบัญ ชีแยกประเภทรายการ
สาหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า
ปรับปรุง รายการปิดบั ญชี การจัด ทางบทดลอง กระดาษทาการ การจัด ทางบ
การเงิ น ระบบเงิ นสดย่อ ย การจัด ท างบพิ สูจ น์ ยอดเงิน ฝากธนาคาร การบั ญ ชี
เกี่ยวกับตั๋วเงินรับ การคานวณราคาทุนสินค้าคงเหลือ และจริยธรรมของวิชาชีพ
การบัญชี
3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6) 3531101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
Business Finance
หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี
การคานวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการ
ขอบเขต ลัก ษณะ บทบาทหน้า ที่ ของฝ่ ายการเงิ น ในองค์ กรธุร กิ จ
งบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ปัจจัยดอกเบี้ยสาหรับการตัดสินใจทางการเงิน ต้นทุนของเงินทุน การจัดหาเงินทุน
ในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบายเงินปันผล การรวมและเลิกกิจการ
การประเมินโครงการการลงทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารลูกหนี้
การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน งบประมาณ
เงินสด และนโยบายเงินปันผล
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 3532102 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Tax and Business Laws
Taxation and Business Laws
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามหลัก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามประมวล ประมวลรัษฎากรไทย วิธีการหลักการคานวณภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
รัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการคานวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นที่
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน
เฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึ กษาถึงหลักกฎหมาย หลั ก กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่ า ด้ว ยนิ ติ ก รรม สั ญ ญา
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วน แรงงานสัมพันธ์
เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม
สัญญาและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6) 3541101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
Principles of Marketing
บทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มี ต่อสังคม และเศรษฐกิจ
บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสั งคมและเศรษฐกิ จ
พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ ต่าง ๆ ทางการตลาด พั ฒ นาการของแนวความคิ ด ทางการตลาดกิ จ กรรมและหน้ า ที่ ท างการตลาด
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแรงผลักดันทางสังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด กลยุทธ์สาหรับส่วนประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสาย
งาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของ
การประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ใน
แง่การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุม
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การ
เตรียมความพร้อมในการนาการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ท างการตลาด และ
การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ หน้าที่ทางการ
จัดการที่ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การอานวยการ การควบคุมองค์การ ภาวะผู้นาและการจัดการสมัยใหม่

สาระที่ปรับปรุง
กับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน
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ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา

-

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนากล
ยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์
ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การดาเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อ
สาคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล
3584901 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Research Methodology and Statistics for Management
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐ านการวิ จั ย ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เครื่ อ งมื อ การวิจั ย และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และการ
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป การเขี ย นรายงานการวิ จั ย และการ
นาเสนอผลงานวิจัย
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
Principles of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ทฤษฎีการผลิ ต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ ยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎี การผลิต การกาหนดราคาในตลาด รายได้
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์

3601102 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Digital Technology for Business
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและการรักษา
ความปลอดภัยบนธุรกิจดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตแห่ง สรรพสิ่งและ
เมืองอัจฉริยะ จริยธรรมและกฏหมายดิจิทัล

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

-

3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Introduction to Digital Business Technology
ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บธุ รกิ จดิ จิ ทั ล โครงสร้ างพื้ นฐานธุ รกิ จดิ จิ ทั ล
ขอบเขตและรูปแบบของธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเทอร์เน็ต
การรักษาความปลอดภัยทางดิจิ ทัล การใช้ งานโปรแกรมสานักงานที่สอดคล้องกั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
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2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ จริ ย ธรรมทางคอมพิ ว เตอร์ การใช้ ง าน
ระบบปฏิ บัติ ก ารที่ ใ ช้ใ นปั จ จุ บั น การใช้ งานอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ งานโปรแกรม
สานักงานอัตโนมัติ

สาระที่ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3601301 การออกแบบสื่อกราฟิก
3(2-2-5)
Graphic Design
หลักการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์เบสและรัส
เตอร์เบส องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก หลักการใช้สี หลักการจัดวาง
องค์ประกอบในงานออกแบบ การวาดภาพเบื้องต้นสาหรับการนาไปสู่ภาพกราฟิก
การจัดรูปแบบตัวอักษร การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้
ในการออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพต่างๆ
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-

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
Digital Technology for Marketing
ตรงกับคุณลักษณะ
ลัก ษณะและความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารการตลาดยุ ค บัณฑิตที่พึง
ดิจิทัล รูปแบบและช่องทางการตลาดดิจิทัล ความสาคัญของการสื่อสารกับตรา ประสงค์
สิ น ค้ า ในธุ ร กิ จ ออนไลน์ ความต้ อ งการและพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า การวางแผน
การตลาด การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การ
ออกแบบสื่ อโฆษณาอย่ างสร้ า งสรรค์ เทคนิ คการท าการตลาดด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่า งๆ การวั ด และการประเมิ น ผลของวิธี ก ารที่ ใช้ ใ นการสื่ อ สาร
การตลาดดิจิทัล
3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
Management Information System in Business
เพื่อให้ตรงกับ
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
คุณลักษณะบัณฑิต
ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัว
ที่พึงประสงค์
แปรและชนิดข้ อมู ล ตั วด าเนิ นการและนิ พจน์ การรั บและแสดงผลข้อมู ล ค าสั่ ง
ควบคุ มแบบต่าง ๆ แถวลาดั บ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ โครงสร้า งข้ อมู ล โดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง
3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
3(2-2-5) 3602301 การจัดการฐานข้อมูลดิจิทลั
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
Database and Application in Business
Digital Database Management
รายวิชา เพื่อให้
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
หลักการสาคัญ ของระบบฐานข้อมูล องค์ป ระกอบและหน้ าที่ของ สอดคล้องกับสภาพ
ระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติและโครงสร้างของฐานข้อมูลในธุรกิจดิจิทัล แบบจาลอง เทคโนโลยีใน
ข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล ภาษาการจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงของปลอดภัย ปัจจุบัน
ของฐานข้อมูล การกู้คืนและสารองระบบ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบ
ยกเลิกรายวิชา

- 200

เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ ึงประสงค์

3602302 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Production
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ความส าคั ญ ของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างงานสื่อมัลติมีเดีย ประเภทของสื่อมัลติมีเดียที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค พื้นฐานการถ่ายภาพและวีดีโอ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้

-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ระบบฐานข้ อมู ล สถาปัต ยกรรมระบบฐานข้อ มู ล
แบบจาลองฐานข้อมูล พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
แบบจาลองอีอาร์ กระบวนการปรับฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน
(Normalization Process) การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้
ภาษา SQL ในการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืน
ข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน
3602208 คณิตศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Mathematics for Business Computer
สมการเชิงเส้น ระบบตัวเลข การบวก ลบ คุณ หาร เลขฐานต่าง ๆ
เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ ลอจิกเกทชนิด
ต่าง ๆ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐาน การวิเ คราะห์ ความแปรปรวน อนุ กรมเวลา การพยากรณ์ และการ
ตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจโปรแกรมเชิ งเส้ น ทฤษฎี เ กม ตั ว แบบ
แถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
3602302 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธสี าหรับ
3(2-2-5)
การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
Data Structure and Algorithm for Application in Business
โครงสร้ า งข้ อ มู ล พื้ น ฐานต่ า ง ๆ และโครงสร้ า งข้ อ มู ล แบบอาเรย์
(Array) ลิสต์ (List) สแตก (Stack) คิว (Queue) ทรี (Tree) กราฟ (Graph) การ
จั ด เรี ย งข้ อ มู ล และการค้ น หาข้ อ มู ล แบบต่ า ง ๆ ล าดั บ ขั้ น ตอนหรื อ อั ล กอริ ทึ ม
(algorithm) ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
บนคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ การประสานสื่ อ เข้ า กั น ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ สอดคล้องกับสภาพ
เหมาะสม และการนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
3602304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) ปรับปรุงคาอธิบาย
Computer Programming
รายวิชา เพื่อให้
การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึมเบื้องต้น สอดคล้องกับสภาพ
โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวดาเนินการและนิพจน์ การรับ เทคโนโลยีใน
และแสดงผลข้ อ มู ล ค าสั่ ง ควบคุ ม แบบต่ า ง ๆ แถวล าดั บ ฟั ง ก์ ชั น การเขี ย น ปัจจุบัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

3603101 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
English for Digital Business Technology
ภาษาอั งกฤษธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ งานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ การติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ในสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดต่อเพื่อทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการโฆษณา
เพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า
3603102 ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Entrepreneurship
ควา มหม ายของธุ รกิ จ ดิ จิ ทั ล แนวคิ ด แ ละทฤษฎี การ เป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล องค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพร้ อ มในการ

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

-

เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก
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3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principles of Computer Programming
หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัว
แปรและชนิดข้ อมู ล ตั วด าเนิ นการและนิ พจน์ การรั บและแสดงผลข้อมู ล ค าสั่ ง
ควบคุ มแบบต่าง ๆ แถวลาดั บ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ โครงสร้า งข้ อมู ล โดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
3602501 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2–2–5)
Operating System Installation and Management
พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั้ งในด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์ แวร์ หลัก การเบื้องต้นของระบบปฏิ บัติการ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์
จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการแบบต่าง ๆ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจดิจิทัล การริเริ่มจัดตั้งธุรกิจดิจิทัล การ
เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจแบบเดิมสู่การเป็นธุรกิจแบบออนไลน์ดิจิทัล การเขียนแผน
ธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานของผู้ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัล
3603103 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดและทฤษฎีของคลังข้อมูลและข้อมูลแบบหลายมิติ โครงสร้าง
และรูปแบบต่าง ๆ และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบสถาปั ต ยกรรมของคลั ง ข้ อ มู ล การสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีคลังข้อมูล

สาระที่ปรับปรุง

3602303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
System Analysis and Design in Business
ความรู้พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ การเริ่มต้นวางแผนจัดตั้งโครงการ เทคนิคและเครื่องมือ
สาหรับการวิเคราะห์ระบบ การกาหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบ การสร้ า งแผนภาพบริ บ ท แผนภาพกระแสข้ อ มู ล และแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่า งข้อมูลการออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบส่วนติดต่อ
ประสานกับผู้ใช้ การทดสอบและติดตั้งระบบ และการบารุงรักษา
ยกเลิกรายวิชา
นาไปรวมกับ
รายวิชาระบบ
เครือข่ายและความ
ปลอดภัยทางระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ

-

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ และ
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน
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3603108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ
3(2–2–5)
System Analysis and Design for Business
ความรู้พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ วงจรชีวิต
การพัฒนาระบบ การเริ่มต้นวางแผนจัดตั้งโครงการ เทคนิคและเครื่องมือสาหรับ
การวิเคราะห์ระบบงาน การกาหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ
การสร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลการออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบ การส่วนติดต่อประสานกับ
ผู้ใช้ การทดสอบและติดตั้งระบบ และการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ
3603109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(2–2–5)
Information System Security
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
ข้อมูลสาหรับธุรกิจ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบสารสนเทศ แนวคิดการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของการ

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
บุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เทคนิคการป้องกันรักษาความปลอดภัยจากผู้บุกรุกทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบ
เครื อ ข่ า ย หลั ก การเข้ า รหั ส ถอดรหั ส ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์
3604201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2–2–5)
Electronic Commerce
ศึกษาความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและรูปแบบ
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ และ
การประยุกต์ใช้เว็บไซต์สาเร็จรูปในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีและ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก

สาระที่ปรับปรุง
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

3603201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ความหมายของพาณิชย์อิ เล็ กทรอนิก ส์ ประเภทและรู ปแบบของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ กลยุทธ์
ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ออนไลน์ ระบบการช าระเงิ น ออนไลน์ การขนส่ งสิ น ค้ า และการ
ประยุกต์ใช้เว็บไซต์สาเร็จรูปในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก
3603302 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Programming
ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บ
แบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปพลิเคชั่น การสร้างโปรแกรม
ฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคานึงถึง
ด้านความมั่นคงของระบบงาน

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือก

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2–2–5)
Web Programming
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3601302 หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บ
แบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่ง
ลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผล
ร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน
3603401 เว็บเทคโนโลยี
3(2–2–5)
Web Technology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ระบบเว็บและโปรโตคอลเอชทีที
พี ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตราฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ ภาษามาร์คอัพที่
ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมทางฝั่งไคลเอนต์ การเขียนโปรแกรม
ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์วิส เว็บเซิร์ฟเวอร์

-
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สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Network System and Data Communication for Business
พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจาลองเครือข่าย
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบท้องถิ่น พื้นฐานข้อมูลสัญญาณ
การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ดิ จิ ต อลและการอิ น เตอร์ เ ฟซ สื่ อ กลางส่ ง ข้ อ มู ล และการ
มัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูล และการ
ควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย โปรโตคอล
พื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อยต่าง ๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/
ไอพี ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
Business Intelligence System
แนวคิ ด พื้ น ฐานของอั จ ฉริ ย ะทางธุ ร กิ จ องค์ ป ระกอบของระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล เทคนิค
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การออกรายงาน และการนาความรู้จาก
การวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ
3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Project in Business Computer 1

3603301 ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
Network System and Information Security
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบ
ของระบบเครือข่าย พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและการ
อินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย สื่อกลางส่งข้อมูล แนวคิดการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของการบุกรุ ก
อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรู ป แบบต่ า งๆ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึง การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ในองค์กรให้มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน
3604101 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
แนวคิดและทฤษฎีของระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของ
ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การออกรายงาน และการนา
ความรู้จากการวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ
ยกเลิกรายวิชา

ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพ
เทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อรายวิชา

โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 และ โครงงาน

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
Content and Online Media Production
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องสื่ อ ออนไลน์ ประเภทของสื่ อ ออนไลน์
องค์ประกอบของสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อออนไลน์ ขั้นตอนของการผลิตสื่อออนไลน์ การสร้างสตอรี่บอร์ด การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการผลิตสื่อออนไลน์ การนาเสนอสื่อออนไลน์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
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-

3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Project in Business Computer 2
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
จัดให้นักศึกษาได้นาผลการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริงในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 มา
พัฒนาเป็นสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ใช้งานได้จริง จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดย
โครงงานที่พัฒนาต้องผ่านการทดสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงงาน

ยกเลิกรายวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
3543101 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ความสาคัญและหน้าที่ของการจัดการ วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
ด้านการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม แผนกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า
โครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ

สาระที่ปรับปรุง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 รวมกันเป็น
รายวิชาการวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจ
และเปลี่ยนกลุ่ม
รายวิชาไปอยู่กลุ่ม
วิชาแกน
โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 และ โครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 รวมกันเป็น
รายวิชาการวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจ
และเปลี่ยนกลุ่ม
รายวิชาไปอยู่กลุ่ม
วิชาแกน

ยกเลิกรายวิชา

3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
ระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล องค์กรกับการใช้
ระบบสารสนเทศ โครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การจัดการทรัพยากร

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจาก
หัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบ จัดทา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานที่ศึกษาต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โครงงาน
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
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-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบอัจฉริยะทาง
ธุรกิจเบื้องต้น จริยธรรมด้านและพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน
สารสนเทศในองค์กร
3602103 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
Digital Business Law and Ethics
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจดิจิทัล การทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักกฎหมาย
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ การรวบรวมและเก็ บ
พยานหลัก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง การจั ดการสิ ท ธิดิ จิ ทัล จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
สาหรับผู้ประกอบการดิจิทัลและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศที่สาคัญ การบังคับใช้กฎหมาย
3602209 คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบกราฟิก
3(2–2–5)
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
Computer for Graphic Design
เพื่อให้ตรงกับ
หลัก การการออกแบบกราฟิกด้ วยคอมพิ วเตอร์แ บบเวกเตอร์ เบส
คุณลักษณะบัณฑิต
และรัสเตอร์เบส หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ การ
ที่พึงประสงค์
จัดรูปแบบตัวอักษร การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การจัดวางหน้า การประยุกต์ใช้
โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ร่วมกับงาน
ประเภทอื่น ๆ เช่น งานเว็บไซต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์
3602305 เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5) เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
Web Technology
เพื่อให้ตรงกับ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์และโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะบัณฑิต
ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตราฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ ภาษามาร์คอัพที่ใช้ ที่พึงประสงค์
ในการแสดงผลบนเว็บ การเขี ย นโปรแกรมทางฝั่ งไคลเอนต์ เว็ บเซอร์ วิส เว็ บ
เซิร์ฟเวอร์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559

ยกเลิกรายวิชา

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3602306 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithms
ขั้นตอนวิธี มาตรวั ดสาหรั บประสิทธิภ าพของขั้นตอนวิธี ลักษณะ
โครงสร้ า งข้ อ มู ล เชิ งเส้ น และโครงสร้ า งข้ อ มู ล ไม่ เ ป็ น เชิ งเส้ น โครงสร้ า งข้ อ มู ล
อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้ การเรียงลาดับข้อมูล
ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล
3602307 การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Operating System Installation and Management
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หลักการเบื้องต้นของ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร ทรั พ ยากรของคอมพิ ว เตอร์ จุ ด เด่ น และข้ อ ด้ อ ยของ
ระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การติดตั้งและใช้
งานระบบปฏิบัติการต่างๆ
3602308 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Using of Office Programs
ค าสั่ ง และวิ ธี ก ารใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน
โครงสร้างวิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โปรแกรมประมวลผลคา
โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมการน าเสนองาน โปรแกรมจั ด การระบบ
ฐานข้อมูล
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3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(2–2–5)
Online Social Network and Ethics in Profession
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ สั งคมเครือ ข่ า ยออนไลน์ พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ
บทบาทของการใช้ สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนาไปใช้ ผลดี
และผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์
การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์

-
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3603102 การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3–0–6)
Management in Information Technology
องค์ป ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและระบบการ
ทางานระหว่า งองค์ กร การประยุกต์ เทคโนโลยีส ารสนเทศในองค์กร หลัก การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
3603104 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Analysis for Business
ขั้ น ตอนในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การน าเสนอข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิผล การเลือกวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตัวเลข แนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการทางสถิติ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ยกเลิกรายวิชา

สาระที่ปรับปรุง

ยกเลิกรายวิชา

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ

-

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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3603104 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management for Digital
Business
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อ
ธุรกิจดิจิทัล การวางแผนและการจัดการตารางเวลาดาเนินงานในโซ่อุปทาน การ
พยากรณ์การบริหารความต้องการ การวางแผนเกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร การ
บริหารจัดการสินค้าและบริการจนถึงลูกค้าในโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
3(2–2–5)
ยกเลิกรายวิชา
Information Systems for Supply Chain Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การโซ่ อุ ป ทาน บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโซ่อุปทานของธุรกิจ การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดเวลาการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง
ๆ ของกระบวนการได้
3603105 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Analysis
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-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เทคโนโลยี ก ารประมวลผลแบบ บัณฑิตที่พึง
กระจาย โมเดลและเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การ ประสงค์
เรียนรู้ของเครื่อง การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ การออกแบบรายงานหลายมิติ
3(2–2–5)
ยกเลิกรายวิชา

3603110 การบริหารโครงการซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ
Business Software Project Management
การบริ ห ารโครงการซอฟต์ แ วร์ ท างธุ ร กิ จ วงจรชี วิ ต การพั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ กระบวนการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ
การจัดการตารางเวลา การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน และการใช้ซอฟต์
แวรสาหรับหรือการบริหารโครงการ

ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

-

3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบ
กราฟิก
แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดสร้างงาน
มัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การสร้างมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ การ
ประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และการนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย
3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Open Source Software in Business
ความหมายของซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ ส
สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส โปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์สในงานด้านต่าง ๆ เช่น

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก
3(2-2-5)
Infographic Design
ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ
ของอินโฟกราฟิก การสกัดเนื้อหาที่ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิก การออกแบบอินโฟ
กราฟิก ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์
3(2–2–5)
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง

ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

ยกเลิกรายวิชา

-

ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
เพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ด้านระบบ ด้านเอกสาร ด้านกราฟิก ด้านมัลติมีเดีย ด้านเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนาเอาโปรแกรมโอเพนซอร์สมาออกแบบและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจได้
3603209 คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบกราฟิกขั้นสูง
3(2-2-5)
Computer for Advance Graphic Design
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบ
กราฟิก
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ แสงและเงา
การเรนเดอร์โมเดลลิ่ง เทคนิครูปสามเหลี่ยม เส้นโค้งและพื้นผิว การสร้างภาพสาม
มิติด้วยโปรแกรมประยุกต์
3603211 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Data warehouse for Business
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3602207 ระบบฐานข้ อ มู ล และการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
พื้นฐานของคลังข้อมูลและคิวบ์ข้อมูล โครงสร้างและรูปแบบต่าง ๆ
และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมของคลั งข้ อ มู ล การสร้ า งคลั งข้ อ มู ล เทคโนโลยี ค ลั ง ข้ อ มู ล และ
กรณีศึกษา
3603213 การค้นคืนสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Retrieval
ตั ว แบบทางแนวคิ ด ของระบบการค้ น คื น สารสนเทศ โครงสร้ า ง
แฟ้มข้อมูล การกระทาการต่อการสอบถาม การกระทาการต่อเทอม กลยุทธ์ในการ
ค้นหา ความน่าจะเป็นของการสืบค้น การกรองสารสนเทศ การวัดประสิทธิผลของ
การค้นคืนสารสนเทศ และการทาเหมืองข้อมูล
3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
3(2–2–5)
Applying Computer for Business

-
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สาระที่ปรับปรุง

3603303 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
Visual Programming
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและ
คุณสมบัติ การใช้กล่องเครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียน
โปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรม ประยุกต์แบบวินโดวส์ การติดต่อ
กับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

-

3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Object-Oriented Programming for Business Application
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ บื้ อ งต้ น และภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูล วัตถุ คลาส แอททริบิว เมธอดและโอเวอร์โหลดเมธ
อด คอนสตัคเตอร์ การห่อหุ้มข้อมูลและการซ่อนข้อมูล การสืบทอด โพลีมอร์พรีซึม
อินเตอเฟส การนากลับมาใช้ใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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โปรแกรมสาเร็จรูปกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการของคงคลัง
งานบั ญ ชี ก ารเงิ น งานด้ า นการขายการตลาด งานบุ ค คล และการประยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านเอกสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการตกแต่งแฟ้มเอกสาร
ธุรกิจ ค้นหา ตรวจทาน จัดการตรวจสอบ แก้ไขข้อความในเอกสารธุรกิจ จัดสร้าง
และแทรกแผนภู มิ ฐ านข้ อ มู ล รวมทั้ งวั ต ถุ อื่ น ๆ ลงในเอกสารธุ ร กิ จ ตลอดจน
จั ด สร้ า งและแก้ ไ ขแฟ้ ม ต้ น แบบเอกสารและเรี ย นรู้ ก ารใช้ ง านโปรแกรมอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับงานเอกสารธุรกิจ เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้
3603305 การเขียนโปรแกรมวิชวลสาหรับงานธุรกิจ
3(2–2–5)
Visual Programming for Business
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3601302 หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
หลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและ
คุณสมบัติ การใช้กล่องเครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียน
โปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์ การติดต่อ
กับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ

-

ยกเลิกรายวิชา

3603304 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิ ว เตอร์ หลั ก จิ ต วิ ท ยาในการโต้ ต อบของมนุ ษ ย์ ต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ปั จ จั ย ที่

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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-

3603307 โปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3601302 หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

-

3603306 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3601302 หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ศึกษาพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
หรื อ อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร การติ ด ตั้ งและเตรี ย มระบบการสร้ า งแอพพลิ เ คชั่ น การ
ออกแบบหน้าจออินพุทและเอาท์พุท การเขียนโปรแกรม Activity การใช้ระบบ
ฐานข้อมูล และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นกับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรือ
อุปกรณ์สื่อสารในงานธุรกิจ

สาระที่ปรับปรุง
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เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ หลักการและเทคนิคของการออกแบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศโดยเน้นความสาคัญของผู้ใช้เป็นหลัก หลักการและเทคนิคการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิค
ออกแบบส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิค
การประเมินยูสบิลิตี้
3603305 โปรแกรมบนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์
3(2-2-5)
สาหรับธุรกิจ
Program on a Cloud Computing for Business
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การประมวลผลแบบคลาวด์ โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการจัดการองค์กร การประชุม
ออนไลน์ทางไกล การทางานเอกสารร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ การใช้ไฟล์ร่วมกัน
ระบบเว็บไซต์ส่วนบุคคล
3(2–2–5)
ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน และตัว
แปรแถวลาดับ การกาหนดประโยคการประมวลผล คาสั่งควบคุมพื้นฐาน การ
ก าหนดคลาสและการสร้ า งวั ต ถุ การสื บ ทอดคุ ณ สมบั ติ โพลิ ม อร์ ฟิ ซึ ม คลาส
นามธรรมและคลาสอินเตอร์เฟต การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ การโปรแกรมกราฟิก การโปรแกรมสาหรับ
อินเทอร์เน็ต การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล แพคเกจ
และองค์ประกอบ
3603308 ภาษาโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Languages
การแบ่งชนิดภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออกแบบภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบภาษาตามคุณสมบัติการอ่าน
การเขี ย น เป็ น ต้ น ตั ว อย่ างภาษาที่เ ป็ น ตั ว แทนของแต่ ล ะชนิ ด โครงสร้ า งและ
ลักษณะสาคัญของภาษาแต่ละแบบความหมายของ ตัวแปร ชนิดข้อมูลแบบต่าง ๆ
ชุดคาสั่งต่าง ๆ ซับโปรแกรม ข้อมูลชนิดนามธรรม คุณสมบัติหลักของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
3603309 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Computer Programming
วิ ช าที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3601302 หลั ก การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระทาการและนิพจน์
ไลบรารีฟังก์ชั่น การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุมแบบทางเลือก คาสั่ง
ควบคุมแบบทาซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้ตาแหน่ง โดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง
3603310 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส
3(2-2-5)
XML and Web Service
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
ที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ การทาความเข้าใจและสร้างเอกสาร DTD และเอ็กซ์เอ็ม

-

ยกเลิกรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
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แอลสกีม่า การสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การอ่านและประมวลผลเอกสารเอ็กซ์
เอ็มแอลโดยใช้โมเดล DOM และ SAX การจัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้
XPath XSLT XSL-FO XLink XPointer และ XHTML การสร้างและเรียกใช้งาน
เว็บเซอร์วิสโดยใช้ภาษาจาวาหรือ PHP หรือ C# .NET
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เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์

-

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา
บางส่วนเพื่อให้
เนื้อหารายวิชา
เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
3603404 การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัล
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
Creative Media Production and Digital Innovation
ตรงกับคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล แนวคิดหลักใน บัณฑิตที่พึง
การ ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ประเภท กระบวนการของ ประสงค์
ความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม การบริการที่สอดคล้องกับความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมทางดิจิทัลสาหรับธุรกิจในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เครื่องมื อสาหรับ
การออกแบบ นวัตกรรมทางดิจิทัล
3603405 การสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์ในธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
Animation and Games Creation in Digital Business
ตรงกับคุณลักษณะ
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3603402 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Branding
การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การสร้างแผนธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การวางตาแหน่งแบรนด์ การ
เลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างฐานลูกค้า เครื่องมือในการทาการตลาดออนไลน์
สร้างเนื้อหาที่มีอัตลักษณ์
3603210 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2–2–5) 3603403 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Special Topic in Business Computer
Special Topic in Digital Business Technology
หัวข้อของทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
หัวข้อของทางด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย
ที่ทันสมัย แนวโน้มของเทคโนโลยี ณ เวลาปัจจุบัน
แนวโน้มของเทคโนโลยี ณ เวลาปัจจุบัน

สาระที่ปรับปรุง
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-

เพิ่มรายวิชาใหม่ให้
ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
เปลี่ยนคาอธิบาย
รายวิชา ชื่อรายวิชา
และเปลี่ยนไปอยู่ใน
กลุ่มวิชาแกน

3604101 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2–2–5) เปลี่ยนชื่อรายวิชา
Business Intelligence
แนวคิดพื้นฐานของระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล เทคนิค
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การออกรายงาน และการนาความรู้จาก
การวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ

-

3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
แนวคิดในการจัดสัมมนา กระบวนการจัดประชุมสัมมนา และการใช้
วิธีการสัมมนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อการระดมความคิดหรือแก้ปัญหา การจัดสัมมนา
ทางคอมพิว เตอร์ ธุร กิ จหรือ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ สนใจ โดยรั บการถ่า ยทอด
ประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2–2–5)
Business Intelligence System
แนวคิ ด พื้ น ฐานของอั จ ฉริ ย ะทางธุ ร กิ จ องค์ ป ระกอบของระบบ
อัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล เทคนิค
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การออกรายงาน และการนาความรู้จาก
การวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ

สาระที่ปรับปรุง
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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แนวคิดการออกแบบแอนิเมชั่นและเกมส์ กระบวนการออกแบบและ
พัฒนาแอนิเมชั่นและเกมส์ ทฤษฎีแอนิเมชั่นและเกมส์ การพัฒนาแอนิเมชั่นและ
เกมส์เบื้องต้น การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก รูปแบบการเล่น ประเภท
แอนิเมชั่นและเกมส์ ระดับของแอนิเมชั่นและเกมส์ การขึ้นรูปชิ้นต้นแบบ การสร้าง
โครงสร้างการกาหนดการเคลื่อนไหว การจั บและจัดการข้อมูลการเคลื่อนไหว
เครื่องมือสาหรับการสร้างแอนิเมชั่นและเกมส์อย่างง่ายด้วยส่วนต่อประสาน
3603406 อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Internet of Things for Digital Business
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสาหรับธุรกิจดิจิทัล กระบวนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สถาปัตยกรรม อุปกรณ์และการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน
นวัตกรรมสาหรับธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งที่
เหมาะสมกับองค์กร
3(2–2–5)
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาแกน
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3504801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
2(90) ปรับปรุงชื่อ และ
Preparation for Professional Experience in Business
คาอธิบายรายวิชา
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านความรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางธุรกิจ โดยการเตรียม
ความพร้ อ ม ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการเงิ น
การตลาด การจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน

-

(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ)
3504801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business
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4. กลุ่มวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(วิชาเอกการเงิน)
3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร 2(90)
Preparation for Professional Experience in Finance and
Banking
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการ
พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพศึกษาสังเกตและมีส่วนรวมในการฝึกปฏิบัติงานด้านการเงินและการธนาคาร
(วิชาเอกการตลาด)
3544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
2(90)
Preparation for Professional Experience in Marketing
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
การตลาด โดยกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้าน
การตลาด

-
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สาระที่ปรับปรุง

-

(วิชาเอกการเงิน)
3534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร 5(450) 3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
5(450) ปรับปรุงชื่อ และ
Professional Experience in Finance and Banking
Professional Experience in Business
คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3534801 เตรียมฝึกประสบการณ์
รายวิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ น : 3504801 การเตรี ย มฝึ ก
วิชาชีพด้านการเงินและการธนาคาร
ประสบการณ์วิชาชีพทางทางบริหารธุรกิจ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ด้ า นการเงิ น และการ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางธุ ร กิ จ โดยจั ด ให้
ธนาคารในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาโดย นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจ การ
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การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
ความรู้และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางธุรกิจ โดยการเตรียมความ
พร้อม ทักษะที่จาเป็นสาหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเงิน การตลาด
การจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการ
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ความรู้ แ ละทั ก ษะต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
ปฏิบัติงาน
(วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2(90)
Preparation for Professional Experience in Business
Computer
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ย วข้องกั บ
ทางด้านคอมพิวเตอร์

-
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เป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ใน
หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ที่ ปรึกษา โดยน า
ความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในสถานที่ จ ริ ง และ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่อ
อภิปรายปัญ หาของการฝึกประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้น และเสนอแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สาระที่ปรับปรุง
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น าความรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในสถานที่ จ ริ ง และ
สถานการณ์ จ ริ ง ทั้ งนี้ ส ถานที่ ฝึ ก ประสบการณ์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ
อภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
(วิชาเอกการตลาด)
3544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
5(450)
Professional Experience in Marketing
รายวิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ น: 3544801 การเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดในหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อเอกชน ภายใต้ การควบคุม ของอาจารย์ที่ ปรึ กษา โดยน าความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่
ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกั บรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจั ด ให้ มี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศ เพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หาของการฝึ ก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ)
3504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business
รายวิ ช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ น: 3504801 การเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางทางบริหารธุรกิจ
จั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางธุ ร กิ จ โดยจั ด ให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเงิน การตลาด การจัดการธุรกิจ การ
เป็นผู้ประกอบการ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ใน
หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ที่ ปรึกษา โดยน า
ความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการฝึ ก

-
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ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจถึ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านในสถานที่ จ ริ ง และ
สถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ เพื่อ
อภิปรายปัญ หาของการฝึกประสบการณ์ ที่เกิด ขึ้น และเสนอแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
(วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(450)
Professional Experience in Business Computer
วิ ชาที่ ต้ อ งศึ ก ษามาก่ อ น: 3604801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อเอกชนภายใต้ การควบคุม ของอาจารย์ที่ ปรึ กษา โดยน าความรู้ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่
ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจั ด ให้ มี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หาของการฝึ ก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
4.2 สหกิจศึกษา
(วิชาเอกการเงิน)
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษาความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีความสามารถในการพัฒนาตนเองเช่นการ
ปรับตัวในสังคมการพัฒนาบุคลิกภาพภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ก ารท างานเป็น ที ม โครงสร้ า งการท างานในองค์ ก รงานธุ ร การใน

-

3503801

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45) ปรับปรุงคาอธิบาย
Cooperative Education Preparation
รายวิชา
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการ การเสริม สร้า งทัก ษะและจริ ยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงานหรือการวิจัย การรายงานผล
การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือการวิจัย และการนาเสนอผลงาน
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-

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
สานักงานและระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการการเสริม โครงงานหรือการวิจัย
ทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
โครงงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการเขียนรายงานโครงงานและการนาเสนอ
ผลงานโครงงาน

สาระที่ปรับปรุง
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(วิชาเอกการตลาด)
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation to Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง แนวทางการจัดทาโครงการ
การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานโครงการนาเสนอผลงานโครงการ
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ)
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ โดยให้มีองค์ความรู้ในเรื่องหลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา
กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการ การเสริม สร้า งทัก ษะและจริ ยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงานหรือการวิจัย การรายงานผล
การปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือการวิจัย และการนาเสนอผลงาน
โครงงานหรือการวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สหกิจศึกษา
6(540) ปรับปรุงคาอธิบาย
Cooperative Education
รายวิชา
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร้างประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจแบบเต็ม
เวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติจริงตามที่กาหนดเป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่
น้อยกว่า 540 ชั่วโมง ในหน่ว ยงานราชการ องค์ก รรั ฐวิส าหกิ จหรือหน่วยงาน
เอกชนอย่างมีระบบ มีการเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรง
ตามที่หน่วยงานต้องการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา การจั ด ท าโครงงานหรื อ การวิ จั ย การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือการวิจัย และการนาเสนอโครงงานหรือ
การวิจัยตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และมีการปัจฉิม
เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความจาเป็นแก่นักศึกษา

-

6(540)

3503802

สาระที่ปรับปรุง
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(วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบ
ข้ อ บั งคั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สหกิ จ ศึ ก ษาเทคนิ ค การสมั ค รงานและสอบสั ม ภาษณ์
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การ
เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและสาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการ
จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติ ง าน การเขีย นรายงานโครงงานและ
นาเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
(วิชาเอกการเงิน)
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3503801การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตเป็นเวลา 16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมงโดยบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานการจัดทาโครงงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการเขียนรายงาน
โครงงานและการนาเสนอโครงงานตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยงอาจารย์ที่
ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศเพื่อให้เกิดทักษะองค์ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ

(วิชาเอกการตลาด)
3503802 สหกิจศึกษา

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติจริงตามที่
กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ
เรี ยนรู้ป ระสบการณ์จ ากการปฏิบั ติงานและมีคุ ณภาพตรงตามที่ หน่ วยงานจริ ง
องค์ ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนต้ อ งการมากที่ สุ ด โดยจั ด ให้ มี ก าร
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอีย ดของการปฏิบัติงานและ
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่ปรับปรุง
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(วิชาเอกการจัดการธุรกิจ)
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการเงิน การธนาคารในสถาบันการเงินหรือ
สถานประกอบการ เป็นเวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยบูรณา
การความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง
เสมือ นหนึ่ งเป็น พนั ก งาน การจัด ทาโครงงานหรือ การวิจั ย การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานหรือการวิจัย และการนาเสนอโครงงานหรือ
การวิจัยตามคาแนะนาของพนักงานพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
(วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
3503802 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริง
ตามที่กาหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมี

-
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงาน
จริง องค์กรรัฐ วิสาหกิจหรือหน่ วยงานเอกชนต้ องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมี
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจาเป็นแก่นักศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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-

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
กับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๓ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง ส่ ว น
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบ
ด้านทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดี ข องแต่ ล ะคณะ และผู้ อ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน
การบริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลั ยแต่งตั้งให้ ทาหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัด การศึ กษาอื่ น ๆ นอกเหนื อจากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาที่ จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนในเวลา
ราชการ
“บุคลากรประจาการ” หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา
สาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นระบบทวิ ภ าคโดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตร” หมายความว่ า เกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ดมศึก ษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา” หมายความว่ า กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และ
การศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
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การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจั ดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร และให้ มี
สัดส่วนการลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ กลุ่ มหลั กสู ตรและโครงสร้ างหลั กสูตรของแต่ล ะสาขาวิช า ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ข้อ ๘ การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรค
แรก ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๙ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้
คณะดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะ
แนวการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๙.๑ การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดู
ร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด
ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ อ นุ มั ติ โดยการเห็ น ชอบของประธานโปรแกรมวิ ช า และคณบดี แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่
กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(๒) ไม่อนุ ญาตให้ล งทะเบียนเรียนร่ว มกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการ
ลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น
ต้องไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(๓) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษา
สุดท้ายให้ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธาน
โปรแกรมวิชา และคณบดี
(๒) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี
เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่
เป็นการเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
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๙.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๙.๑.๑
หรือข้อ ๙.๑.๒ แล้วแต่กรณี
๙.๓ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
๙.๔ รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้า
อีก
๙.๕ ในภาคการศึ ก ษาใด หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเรี ย นด้ ว ยเหตุ ใ ด ๆ ภายในภาค
การศึกษานั้น ๆ จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๙.๖ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้
ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดย
นักศึกษาจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติ
และการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๗ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะ
ราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่น แทน
การลงทะเบี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย โดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ที่เ กี่ ย วกับ การเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๘ การลงทะเบี ย นรายวิช า และการเพิ่ม – ถอนรายวิช า ให้ ดาเนินการตามวิ ธีการและ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๐ คุณสมบั ติแ ละเงื่อ นไขการเข้ าเป็น นักศึกษาหลั ก สู ตรระดับปริญญาตรีของมหาวิ ทยาลั ย
จะต้องสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่ เทียบเท่า
และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กระบวนการรับ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลื อกหรือ
คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์
และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
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ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ให้มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลั ย สามารถจั ดการศึกษาหลั กสู ตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รายวิช าเดียวกันมี อาจารย์ผู้ส อนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๑๘ การลา
๑๘.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อม
ด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข
รับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
๑๘.๒ การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้
ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน
๑๘.๓ การลาพักการศึกษา
๑๘.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเ ทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร
๑๘.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า
ให้ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ
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๑๘.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
หรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๑๘.๔ การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชา
๑๙.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับการ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของ
คณะที่จะย้ายไปสังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้ว
เสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เสียชีวิต
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
๒๐.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
ตาม
ข้อ ๒๑
๒๐.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิ ดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๒๐.๖ มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือ
ใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๓๑.๔ ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓
๒๐.๗ ไม่ ผ่ า นการประเมิ น รายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ รายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.๘ ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒๐.๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.๔ ข้อ ๒๐.๕ ข้อ ๒๐.๖ ข้อ ๒๐.๗และข้อ
๒๐.๘ ให้มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
๒๑.๑ นั กศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๑.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่
๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาค
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การศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญา
ตรี ๕ ปี
๒๑.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๒ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ จะพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๒๑.๒.๑ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๓
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๒.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๖ ที่
๙ ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
๒๑.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้
หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้ มีการประเมิน ผลทุก รายวิช าที่จัดให้ มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาค
การศึกษาอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้อง
มีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การ
อนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการ
เรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
๒๓.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒๓.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๓.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคใน
รายวิชานั้น
๒๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๒๓.๓ จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามี
สิทธิ์ยื่นคาร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการ
พิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่
มาสอบ หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผล
การเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๖.๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๒๕.๑ ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
E
ตก (Fail)
๐.๐๐
กรณี ที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ น้ อ ยกว่ า ๒๐ คน ให้
ประเมินผลโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
กรณีที่มีจ านวนนั กศึ กษาลงทะเบียนเรียนรายวิ ช าต่าง ๆ ตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้ แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการ
พิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สห
กิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลข
แสดง น(ท-ป-อ) เช่น ๑(๐-๖๐-๐)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
ระบบที่ มีค่ า ระดั บ ผลการเรี ย นนี้ ใช้ ส าหรับ ประเมิน รายวิ ช าเรีย นตามหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษา
ได้ระดับผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
๒๕.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
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๒๕.๓ การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับ
การประเมินระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งทีส่ อง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๕.๓.๑ นักศึกษาต้องเรียนรายวิช าเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิช า
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสห
กิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
๒๕.๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
หรื อการปฏิบั ติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ ว แต่รายวิชาในข้อ ๒๕.๓.๑ ไม่ผ่ าน ให้ถือว่าการ
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ
โดยให้งานทะเบียนและประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ ๒๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
๒๖.๑ AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
และปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๖.๒ W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม
- ถอนรายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒.๒ นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๖.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
๒๖.๓ I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ถัดไป
๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้
ยื่นคาร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดและผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มี
การประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการยกเว้น
การเรียนรายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๒๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นา
หน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
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กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เลือกเสรี และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหาร
เฉลี่ย
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณีดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
จากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ ได้ค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง
๓๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๓๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
๓๐.๔ นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔
ปี การศึก ษาติดต่ อกัน และในกรณีที่เรี ย นหลั กสู ต ร ๕ ปี มีส ภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีก ารศึกษา
ติดต่อกัน
หมวด ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิช าต่าง ๆ ครบตามหลั กสู ต ร รวมทั้งรายวิช าที่ส ภามหาวิทยาลั ย
กาหนดให้เรียนเพิ่มเติม
๓๑.๓ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
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๓๑.๔.๑ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ในกรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๔ ปี ส าเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓๑.๔.๒ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ในกรณี ห ลั ก สู ตรปริ ญ ญาตรี ๔ ปี ส าเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิ ชาให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย อาจก าหนดให้ มี ก ารทดสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถ และ/หรื อ
คุณลักษณะอื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๓๓ การเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ในการจั ด
การศึกษาและดาเนินการรั บจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึก ษาได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาค
พิเศษ
ข้อ ๓๔ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิท ยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาค
ปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มี
กรรมการ ประกอบด้วย
๓๕.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
เป็นประธาน
๓๕.๒ คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
๓๕.๓ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
๓๕.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ
๓๕.๕ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการ
๓๕.๖ รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๕.๖๗ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติม
ก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๓ คน
ให้ คณะกรรมการวิช าการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารและพัฒ นางานวิช าการของ
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือ
สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และท าหน้ า ที่ อื่ น ๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริ ห า ร
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
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ข้อ ๓๖ การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาค
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้
มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหา
วิยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นั ก ศึ ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ในระดั บ ที่ ไ ม่ ต่ ากว่ า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกัน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน
ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้
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ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นั ก ศึ กษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เคยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่
ขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือ การศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึ กษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไข
ข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบี ยนการเรียนของนักศึกษาโดย
ใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้
นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
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ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรี ยนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาจากการศึ ก ษาตามโครงการอื่ น ที่ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิ ชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๔ ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
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ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๕๙๑/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)
-----------------------------------------เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีหน้าที่ยกร่างหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังมีรายนามต่อไปนี้
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ห์
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
นางสาวณัฏฐ์ฌญา โพธิไพสิฏ
ผู้ใช้บัณฑิต
นางพิศมัย ชินวัชร์ชยังกูร
ผู้ใช้บัณฑิต
นายศุภชัย ไพรสิงห์
ศิษย์เก่า
นางภัสนันท์ เมธประสบสันต์
ศิษย์เก่า
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์ เงินทอง
กรรมการ
อาจารย์จิระ ประสพธรรม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้
กรรมการ
อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
กรรมการ
อาจารย์พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
กรรมการ
อาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
กรรมการ
/อาจารย์ศิริพร....
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อาจารย์ศิริพร โสมคาภา
อาจารย์อนันธิตรา ดอนบันเทา
อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว
อาจารย์มนตรี ใจแน่น
อาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย
อาจารย์ชลธิชา แสงงาม
อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้
อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกาจร
อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ
อาจารย์สันติ คู่กระสังข์
อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
อาจารย์ประภัสสร กลีบประทุม
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
นายอมร วรรณารักษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๔)
๒.ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
สั่ง ณ วันที่ ๑6 กันยายน ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๖๙๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (๔ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
------------------------------------------------------------------------เพื่อให้ การวิพากษ์ห ลั กสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าบริหารธุรกิจ (หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๔) ของคณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี บัวสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางภัสนันท์ เมธประสพสันต์
ผู้ใช้บัณฑิต
นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา
ผู้ใช้บัณฑิต
นายภาคิน ฤทธิมะหันต์
ศิษย์เก่า
นางสาวสุฑามาส โคกมา
นักศึกษา
นางสาวสุมินตรา โพธิ์คา
นักศึกษา
นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นมณฑา
นักศึกษา
นางสาวกาวเดือน อิ่มชา
นักศึกษา
อาจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
กรรมการ
อาจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราตรี สิทธิพงษ์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว
กรรมการ
อาจารย์ธนัชพร หาได้
กรรมการ
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย...
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน
อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ
นายอมร วรรณารักษ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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วิชาเอกการเงิน
ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวศิริพร โสมคาภา
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยพายัพ
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2552
2547

บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ศิริพร โสมคาภา. (2561). การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.4, 23 มีนาคม), 349 - 355. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล คุณัญญา เบญจวรรณ และเอกวินิต พรหมรักษา.
(2561). ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษา ต.
สระแก้ว อ.เมือง จ.กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 3 (ฉ.3, 7 กันยายน), 234 - 243. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3532106
3534107
3534112

ชื่อวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
การวิเคราะห์ทางการเงิน
การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางอนุธิดา เพชรพิมูล
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2552
2550

บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล คุณัญญา เบญจวรรณ และเอกวินิต พรหมรักษา.
(2561). ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษา ต.
สระแก้ว อ.เมือง จ.กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(ฉ.3, 7 กันยายน), 234 - 243. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
อนุธิดา เพชรพิมูล. (2561). การจัดการทางการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ฉ.7, 2 กุมภาพันธ์), 374 – 383.
กาแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3531101
3533107
3533203

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
การบริหารสินเชื่อ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
: นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร วีรวรรณ แจ้งโม้ และวิษณุเดช นันไชยแก้ว. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัย และแบบเกษตร
อินทรีย์ กรณีศึกษา: ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.18, 20 กรกฎาคม), 905 - 918. ลาปาง:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
Wissanudeth Nunchaikaew. (2020). Comparison of costs and returns between General
Cassava Plantation and the "Cassava Manager System": A case study of cassava
plantation in Kamphaeng Phet Province, Thailand. Proceedings of the 6th National
and International Conference on Political Science and Public Administration,
p.14. Bangkok: Command and General Staff College Thailand.
Wissanudeth Nunchaikaew. (2020). Consistency of returns from Fund of Property Funds in
Thailand. Proceedings of the 6th National and International Conference on
Political Science and Public Administration, p.15. Bangkok: Command and
General Staff College Thailand.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3531201
3533402
3534301

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกการตลาด
ชื่อ - นามสกุล
: นายชูเกียรติ เนื้อไม้
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
ทางอุตสาหกรรม)
คุณทหารลาดกระบัง
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2561
2551
2547

บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ชูเกียรติ เนื้อไม้ วิชิต อู่อ้น และสุกัญญา ทิพหา. (2560). โมเดลเชิงสาเหตุด้านกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดาเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านสื่อออนไลน์. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017
“วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. ครั้งที่ 1 (ฉ.1, 25-26 ธันวาคม), D-111 - D-124.
สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3542503
3543204
3543306
3543501

ชื่อวิชา
การตลาดดิจิทัล
กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานทางการตลาด

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ด. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2561
2544
2540

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เพชรา บุดสีทา และวรรณพรรณ รักษ์ชน. (2563). กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของกลุ่มจังหวัดมรดกโลก. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม), 45 - 59.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
วรรณพรรณ รักษชน ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา และอนุธิดา เพชรพิมูล. (2560). การตลาด
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของวิสาหกิจชุมชน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4 (ฉ.4, 22 ธันวาคม), 585-593. กาแพงเพชร:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
วรรณพรรณ รักษ์ชน วิชิต อู่อ้น และสุกัญญา ทิพหา. (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุกลยุทธ์การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการดาเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (ฉ.1, 25-26 ธันวาคม), D-98 – D-109. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3541101
3542105
3542201
3543305

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
การจัดกิจกรรมทางการตลาด

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวอิสรีย์ ด่อนคร้าม
ตาแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยพายัพ
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2545
2536

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อิสรีย์ ด่อนคร้าม. (2562). กลยุทธ์การตลาดสาหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, ปีที่ 17 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม ธันวาคม), 349 - 376.
จิระ ประสพธรรม และอิสรีย์ ด่อนคร้าม. (2562). การพัฒนาการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก. วารสารพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, ปีที่ 17 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม ธันวาคม), 329 - 348.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
อิสรีย์ ด่อนคร้าม และจิระ ประสพธรรม. (2561). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 (ฉ.
8, 17 สิงหาคม, 34 – 39). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3504901
3541302
3543301
3543308

ชื่อวิชา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่
การจัดการการตลาด
การวางแผนการตลาด

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

: นางปาณิสรา จรัสวิญญู
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ)
ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2559
2544
2536

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปาณิสรา จรัสวิญญู และฉัตรชนก จรัสวิญญู. (2561). แบบจาลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรในประเทศไทย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1,
มกราคม - เมษายน), 153 - 175.
ปาณิสรา จรัสวิญญู และฉัตรชนก จรัสวิญญู. (2562). ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและ
กระบวนการดาเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกาแพงเพชร.
วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 11 (ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม), 67 - 81.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3504901
3562401
3562601
3563301
3563303
3563501
3563502
3563503
3563702
3564301
3564501

ชื่อวิชา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
การวางแผนและการจัดการโครงการ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
การจัดการการดาเนินงาน

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ปร.ด. (การบริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

ปีที่สาเร็จ
2562
2555
2550

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิมกาญดา จันดาหัวดง พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ และสุจินดา เจียมศรีพงษ์. (2563). โมเดล ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
, ปีที่ 13 (ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน), 1 - 20.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พิมกาญดา จันดาหัวดง และพลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2561). ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการและความสามารถทางการแข่งขัน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.18, 20 กรกฎาคม), 386 - 406. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ มนตรี ใจแน่น และพิมกาญดา จันดาหัวดง. (2561). การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอ
ดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.18, 20 กรกฎาคม), 412 - 425. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง.
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3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3504902
3561101
3562202
3562601
3563201
3563301
3563305
3563401
3563701
3564302

-

ชื่อวิชา
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
องค์การและการจัดการ
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสาหรับธุรกิจ
การจัดการความรู้และทุนมนุษย์
สถิติเพื่อการจัดการ
การจัดการธุรกิจ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

: นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ป. วิชาชีพ
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ)

สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 2555
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2541
วิทยาลัยครูเชียงใหม่
2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2537

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ และพัตราภรณ์ อารีเอื้อ. (2560). แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ไตร
ตรึง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปี 2560 ครั้งที่ 2 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, ปีที่ 2 (ฉ.2, 16 – 17
กุมภาพันธ์), 1 – 8.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3562201
3562301
3562302
3563301
3563302
3563402

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
การจัดการพฤติกรรมองค์การ
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการเชิงกลยุทธ์
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การพัฒนาทีมงานและภาวะผู้นาในองค์การ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ชื่อ - นามสกุล
: นายมนตรี ใจแน่น
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จักรพันธ์ หวาจ้อย และมนตรี ใจแน่น. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4 (ฉ.4, 22 ธันวาคม),
1296 - 1305. กาแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ มนตรี ใจแน่น และ พิมกาญดา จันดาหัวดง. (2561). การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอ
ดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.18, 20 กรกฎาคม), 412 - 425. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3601301
3602101
3602302
3602307
3603104
3603201
3603401

ชื่อวิชา
การออกแบบสื่อกราฟิก
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจดิจิทัล
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

: นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์
:-

1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)

สถาบันที่สาเร็จ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปีที่สาเร็จ
2562
2552
2548

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2560). การพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวัน.
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, ปีที่ 4 (ฉบับที่ 2, กรกฎาคม ธันวาคม), 158 - 166.
พิมกาญดา จันดาหัวดง พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ และสุจินดา เจียมศรีพงษ์. (2563). โมเดล ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ แข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
, ปีที่ 13 (ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน), 1 - 20.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์, ฆัมภิชา ตันติสันติสม, สุวชิ ญา บัวชาติ, อเนก หาลี และสุรเชษฐ์ ขอนทอง. (2562).
การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้ง
ที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 (น. 847-862, 8 กุมภาพันธ์). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์, มนตรี ใจแน่น และ พิมกาญดา จันดาหัวดง. (2561). การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอ
ดาบูทเอ็มวันและการคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4. (น. 386-406, 20 กรกฎาคม). ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
พิมกาญดา จันดาหัวดง และพลอยพรรณ สอนสุวิทย์. (2561). ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการและความสามารถทางการแข่งขัน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ 4 (ฉ.18, 20 กรกฎาคม), 386 - 406. ลาปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
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3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3602102
3602303
3603103
3603105
3603201
3603301
3603304
3604101

-

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
คลังข้อมูลทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอัจฉริยะ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

: นายจักรพันธ์ หวาจ้อย
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ. (ไฟฟ้า)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2554
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ศรินญา หวาจ้อย และ จักรพันธ์ หวาจ้อย. (2561). การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 (ฉ.1, 29 มีนาคม), 1175 - 1183.
กาแพงเพชร: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
จักรพันธ์ หวาจ้อย และมนตรี ใจแน่น. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 4 (ฉ.4, 22 ธันวาคม),
1296 - 1305. กาแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
ศรินญา หวาจ้อย และ จักรพันธ์ หวาจ้อย. (2559). การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉ.2, 22 ธันวาคม), 446 - 453. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3601102
3602303
3602304
3602307
3603202
3603203
3603303

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การติดตั้งและจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การออกแบบอินโฟกราฟิก
สื่อสังคมออนไลน์
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บธ.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2559
2544
2540

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ตารา
กนิษฐา ศรีภิรมย์. (2563). การจัดการพฤติกรรมองค์การ. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ วรางคณา จันทร์คง รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ปรียานุช พรหมภาษิต กนิษฐา ศรีภิรมย์ และ
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ. (2562). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จังหวัด กาแพงเพชร. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 (ฉบับที่
4, กรกฎาคม - สิงหาคม). 56 - 77.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ กนิษฐา ศรีภิรมย์ พัตราภรณ์ อารีเอื้อ และประภัสสร กลีบประทุม. (2562). การ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ และชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมการ
ประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ฉ.6, 20 ธันวาคม), 73 - 87.
กาแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
สุทธิดา คชมิตร พนิดา คามูล สุธิดา สุธงสา ฐิติยา เจิมสุวรรณ์ อาทิตยาภรณ์ โพธิ์เจริญ และกนิษฐา ศรีภิรมย์.
(2561). ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ครั้งที่ 7 (ฉ.7, 2 กุมภาพันธ์), 148 - 159. ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3612102
3612103

ชื่อวิชา
พฤติกรรมผู้บริโภคสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาวะผู้นาและจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3612201
3612402
3612404
3613202

-

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสการเป็นผู้ประกอบการ
การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสาหรับเจ้าของธุรกิจ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมสาหรับผู้ประกอบการ
แบบจาลองและแผนธุรกิจ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปีที่สาเร็จ
2561
2551
2546

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
Natprapas Ritwatthanavanich and Kununya Benjawan. (2563). The Authenticity of InnovationPassion Model is Devoted to Perceived Service Quality and Firm Performance for
New Normal Entrepreneurs. 12th National and International Conference on
Humanities and Social Sciences (30 November - 1 December 2020). Prince of
Songkla University Phuket Campus, Phuket, Thailand.
คุณัญญา เบญจวรรณ ศิริพร โสมคาภา อนุธิดา เพชรพิมูล อนันธิตรา ดอนบันเทา และพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว.
(2562). การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจป่าชุมชนบ้านเขาวังเยี่ยม ตาบลนาบ่อคา อาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 “วิทยาการจัดการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
(ฉ.8, 8 กุมภาพันธ์), 311 – 320. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล คุณัญญา เบญจวรรณ และเอกวินิต พรหมรักษา.
(2561). ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษา ต.
สระแก้ว อ.เมือง จ.กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(ฉ.3, 7 กันยายน), 234 - 243. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
คุณัญญา เบญจวรรณ อนันธิตรา ดอนบันเทา ภัทธินี พิกษร วิลาสินีบุญฤทธิ์ และศิริลักษณ์ บุญจันทร์. (2561).
การถอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งสวน อ.เมือง จังหวัดกาแพงเพชร. ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “น้อมนาศาสตร์พระราชา สู่การ
วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน” (ฉ.10, 29-30 มีนาคม), 2137 - 2144. นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล คุณัญญา เบญจวรรณ พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และ
วรรณพรรณ รักษ์ชน. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉ.3, 22 ธันวาคม), 252-261. กาแพงเพชร:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
คุณัญญา เบญจวรรณ. (2559). Human Resource Management (HRM): Discussed Research Areas
Applied to Hospitality and Tourism Careers-A Literature Review. ใน รายงานสืบเนื่อง

- 263

-

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 (ฉ.8, 24 มิถุนายน). กรุงเทพฯ : คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3504902
3612106
3613502
3613503
3614206

ชื่อวิชา
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนในธุรกิจสมัยใหม่
การพยากรณ์เศรษฐกิจและการวิเคราะห์สภาวะธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสาหรับการประกอบการธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจชุมชน

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

- 264

ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวอนันธิตรา
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การเงิน)
บช.บ. (การบัญชี)

-

ดอนบันเทา
สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีที่สาเร็จ
2556
2547

2. ประวัติส่วนตัว
ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
ที่อยู่ เลขที่ 371/3 ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
ตาม ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทา
ด้วยไม้หวงห้าม เล่มที่ 2317 ฉบับที่ 86
3. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
ศิริพร โสมคาภา อนันธิตรา ดอนบันเทา อนุธิดา เพชรพิมูล คุณัญญา เบญจวรรณ และเอกวินิต พรหมรักษา.
(2561). ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร กรณีศึกษา ต.
สระแก้ว อ.เมือง จ.กาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(ฉ.3, 7 กันยายน), 234 - 243. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
อนันธิตรา ดอนบันเทา ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร ราตรี สิทธิพงษ์ ชาลี ตระกูล. (2563). การมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตาบลโกสัมพี อาเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยราไพ
พรรณี ครั้งที่ 14 (ฉ.14, 18 ธันวาคม). จันทบุร:ี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี.
4. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3504901
3504902
3612105
3612501
3613203
3613801

ชื่อวิชา
สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
การวางแผนกาไรสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
การเงินและภาษีสาหรับผู้ประกอบการ
การสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
ประสบการณ์สาหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อ - นามสกุล
: นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกาจร
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558
บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2548
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
ตารา
วาสนา จรูญศรีโชติกาจร. (2563). การจัดการการดาเนินงาน. กาแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
บทความในวารสาร
วาสนา จรูญศรีโชติกาจร, สุภาภรณ์ หมั่นหา, กนิษฐา ศรีภิรมย์ และคณะ. (2560). ประสิทธิภาพการจัดการโล
จิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาแพงเพชร. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 10 (ฉบับที่
2, เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม). 213 - 229.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ และวาสนา จรูญศรีโชติกาจร. (2562). แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชนในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (ฉ.8, 8 กุมภาพันธ์), 137 – 147.
“วิทยาการจัดการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”. นครสวรรค์:
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.
สุกัญญา แก้วตา และวาสนา จรูญศรีโชติกาจร. (2562). การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการโลจิ สติกส์เพื่อการ
ท่องเที่ยวในอาเภอแม่ส อด จั งหวัดตาก ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ฉ.6, 20 ธันวาคม), 220 - 235. กาแพงเพชร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร.
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3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3622506
3623208
3623509
3623510
3623512
3504902

-

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบรรษัทข้ามชาติ
สถิติเพื่อวิจัยการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการดาเนินงานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
: นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์ อัญมณีและ
เครื่องประดับ)

-

สถาบันที่สาเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
2547
2542

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
วิจัย
วรเดช ณ กรม อมรรัตน์ วันอังคาร มาร์ฏา ชยทัตโต ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ วาสนา จรูญศรีโชติกาจร (2561).
รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปโคเหนือเขื่อน ด้วยแนวคิดระบบ
นิเวศทางธุรกิจและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ของกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดตาก. แหล่งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจาปีงบประมาณ 2560. (มิถุนายน), 1-150.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สันติ คู่กระสังข์ ธนัชพร หาได้ และราววาด ยิ้มสวัสดิ์. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวบ้าน
ห้วยหินฝน ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 (ฉ.2, 17-18 สิงหาคม), 312 - 320.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3621501
3622404
3622503
3623501
3623504
3623513

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการองค์การต่างวัฒนธรรม
การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารการนาเข้าและส่งออก
การจัดการธุรกิจภายใต้กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
: นายธนัชพร หาได้
ตาแหน่งทางวิชาการ : 1. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันที่สาเร็จ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่สาเร็จ
2555
2550

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปัณณทัต บนขุนทด ริรร์ พิมมานุรักษ์ ธนัชพร หาได้ และสันติ คู่กระสังข์. (2562). การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น, ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม), 209 - 222.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สันติ คู่กระสังข์ ธนัชพร หาได้ และราววาด ยิ้มสวัสดิ์. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
บ้านห้วยหินฝน ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 (ฉ.2, 17-18 สิงหาคม), 312 - 320.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ยอดขวัญ ชื่นบาน ธัญพัฒน สกุลนิรันดร ธนัชพร หาได้ และสันติ คู่กระสังข์. (2562). ผลของโปรแกรมการ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาต่อทัศนคติในวัยรุ่นตอนต้น. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 (ฉ.3, 31 พฤษภาคม), 1518 - 1527.
อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
3623502
3623503
3624408
3624507
3624512

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการการค้าชายแดน
การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

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

