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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0201
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in
Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Management)
B.B.A. (Business Management)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพะเยา
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตร พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้ง
ที่ 9/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน
..................พ.ศ. ............
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในแขนงต่างๆดังนี้
8.1 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
8.2 บุคลากรในภาคธุรกิจ นักวางแผนธุรกิจ นักวางแผนการตลาดและการขาย
8.3 บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
8.4 นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
8.5 บุคลากรทางการศึกษา
8.6 เจ้าหน้าที่บริหาร และจัดการงานในภาครัฐ
8.7 เจ้าหน้าที่บริหาร และจัดการงานในภาคเอกชน

4
9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1
นายสุธี ขวัญเงิน
31799001XXXXX ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
บธ.ม.
บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2 นางสาวฑาริกา พลโลก
5420100XXXXX
อาจารย์
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
3 นางสาวสุจิตรา วสุวัต
310060XXXXX
อาจารย์
กจ.ด. การจัดการภาครัฐ
บธ.ม. การบริหารองค์การ
และการจัดการ
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ศศ.บ. ภาษาไทย
4 นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา 14805000XXXXX
อาจารย์
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2543
2539
2562
2551
2549
2553
2540

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2540
2531
2562
2555
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543
2546
2540

ปี

(เกียรตินิยมอันดับ 2)
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นางจิตติมา สกุลเจียมใจ

360010XXXXX

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.
รป.บ.

การตลาด

4
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นให้คนไทย ทุกกลุ่มวัย มีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะ
เป็นฐานในการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวภาคธุรกิจจึงเป็น
เป็นเครื่องมือส าคัญ ของการเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ป ระกอบการ องค์ป ระกอบที่
สาคั ญ ที่สุ ดในการพั ฒ นาการจัดการ ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษ ย์ ซึ่งเป็นผู้นาองค์
ความรู้มาใช้ในการวางแผน การดาเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
ธุรกิจ การจัดการธุรกิจในยุคดิจทิ ัล ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมี
เป้าหมายให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
การบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย โดยตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงปริมาณ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารธุรกิจ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ ต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ทั้งธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) และ Startup สาหรับการพัฒนากาลังคนในเชิงคุณภาพได้มุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 พ.ศ. (2565-2569) และแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองมาตรฐานผลการ
เรีย นรู้ 5 ด้าน สอดคล้องกั บ นโยบายการจัดทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด าเนินการตาม
นโยบาย Education 4.0 ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ที่ เน้ น ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) จึ งได้ ร่ว ม
พัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนได้รับองค์ความรู้ทางธุรกิจ และได้ฝึกปฏิบัติจน
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ และสังคม ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
(Transformative Learning) และนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ในอนาคต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึน้ ส่งผลให้
องค์ ก ารเริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมมากขึ้ น โดยมี ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การในรู ป แบบกิ จ การ
เพื่อสังคมการผลิตสินค้าหรือการให้ บริการ เพื่อแก้ปัญ หาหรือพัฒ นาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นหลั ก โดยไม่มี เป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุด และยั งคงไว้ซึ่งธรรมเนีย มประเพณี ที่ ดีงามของ
วั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ก ารเตรีย มความพร้อ มการรวมกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จต่ างๆ จะท าให้ เกิ ด
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การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ โดยต้องมีก ารปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้
สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ การพัฒ นาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสามารถเคลื่อนย้าย
ไปท างานในที่ ต่ าง ๆ การท าความเข้ า ใจในวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย รวมถึ ง การบริห ารจั ด การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อ
นาไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมภิ าค
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดังกล่าว จึ งมีความจาเป็นในการพัฒ นาหลักสูตร ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ย นแปลง (Transformative Learning) โดยมุ่งกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึก ษา
ให้กับประชาชน เน้นไปที่ความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการกาลังคนที่จะไปพัฒนาด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกาลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้
เข้ า กั บ ลั ก ษณะงานที่ จ ะไปปฏิ บั ติ รวมถึ ง การพึ่ ง พาตนเองในรู ป ของการน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น
ผูป้ ระกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมทั้งการมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สาขาวิชากาหนดวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่
12.2.1 ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีทักษะที่จาเป็นในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจ
12.2.2 ทาการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน
12.2.3 บริการวิชาการโดยเน้นการใช้การบูรณาการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
12.2.4 ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
12.2.5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งทากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่ สังคม เพื่อสร้าง
บัณ ฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ศีลธรรม คุณ ธรรม จริยธรรม และความรับ ผิดชอบเสียสละต่อสังคม และ
ประเทศชาติ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step up English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
3(2-2-2)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Living Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Life Skills
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์
146132 การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Business for Specific Purposes

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100004 กฎหมายธุรกิจ
Business Law

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
13.1.2.4 รายวิช าในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนโดยคณะบริห ารธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์
(สาขาวิชาการบัญชี)
124132 การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
124213 การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
13.1.2.4 รายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนโดยคณะบริห ารธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
13.1.2.4 รายวิช าในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนโดยคณะบริห ารธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์
(สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)
128110 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
13.1.2.4 รายวิช าในหลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนโดยคณะบริห ารธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์
(สาขาวิชาการเงินและการลงทุน)
121101 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
122110 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
122120 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
122210 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
3(2-2-5)
Behavioral Science for Business Organization
Development
122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
122221 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า
หน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็น ประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คณะบริห ารธุรกิ จและนิ เทศศาสตร์ ได้ดาเนินการแต่ง ตั้ งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบ
หลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ที่ ป รึ ก ษา และหั ว หน้ าสาขาเป็ น กรรมการ และอาจารย์ ในสาขาวิช าเป็ น เลขานุ ก ารและกรรมการ
ท าหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ บริ ห ารและวางแผนหลั ก สู ต รด้ า นวิ ช าการรวมทั้ ง นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
การดาเนินงานหลักสูตร
2) คณะกรรมการพั ฒ นาหลักสูตร โดยมีคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้า
สาขาเป็นที่ป รึก ษา นักวิชาการของคณะเป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุก ารและ
กรรมการท าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งคื อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การวางแผนด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
ติดตามการดาเนินงานหลักสูตร
3) คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รท าการประสานกั บ คณะอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
พิจารณาคาอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งกาหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและประเมินผลร่วมกัน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ที่สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้
สู่สากล
1.2 ความสาคัญ
ภายใต้กระแสความเชื่อมโยงในสังคมโลก ทาให้ปัจจุบันภาคธุรกิจประสบกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนไป
ต่อเนื่อง รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สาหรับประเทศไทยก็เช่นกันแนวโน้ม
ของการขยายตัวทางธุรกิจมีมากขึ้น ภาคธุรกิจมีการปรับเปลี่ยน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่อง
บทบาทของภาคธุรกิจมากขึ้น จากยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมภาคธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และอยู่ ร อด
รวมถึงผลักดันธุรกิจขนาดใหญ่ให้ก้าวไปสู่ตลาดการค้าระบบสากล และในด้านการเตรียมความพร้อม
ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากรในทุก
ภาคส่วนทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน
ให้เป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองและสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปในสังคม และเศรษฐกิจ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ ต้องแสวงหาวิธีการ หรือกลยุทธ์
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การในการบริหารจัดการงานในองค์กร โดยพยายามผลักดัน
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ (Innovation) รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการ
บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่สามารถสนองตอบความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ
ฉะนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่มีความสาคัญที่ช่วยใน
การวางแผน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้องค์การธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตงั้ ไว้ได้
ด้วยเหตุนี้ หลั ก สู ตรบริหารธุ รกิ จ สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ คณะบริหารธุ รกิจและนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย พะเยา จึงได้ เตรีย มพร้อ ม พั ฒ นาและปรับ ปรุงหลั ก สู ตรบริหารธุรกิจบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ขึ้นให้ทันสมัยเพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจที่เกิดขึน้ ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้น
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การน าศาสตร์ท างด้ านการจั ด การสมั ย ใหม่ ม าบู รณาการประยุ ก ต์ ใช้ ให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบาลรั ฐ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนาเสนอ
แนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารธุรกิจ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ป ระกอบการ มีแนวคิดต่อยอดและสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่ๆ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นามีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจน
ทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการบริหารองค์การ
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานเกินเกณฑ์ที่สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1.1 ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 พัฒนาหลักสูตรจาก
หลักสูตรระดับสากลที่ทันสมัย
1.4 ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานผูใ้ ช้บัณฑิตเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน

1) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
2) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
3) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บัณ ฑิ
ตของผู้ประกอบการ
4)ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
5)ผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
6)นิสติ ร้อยละ100ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการของภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และความต้องการกาลังคนใน
ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
2.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร

1) รายงานผลการดาเนินงาน
2) รายงานผลการฝึกงาน
3) เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม
4) ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี

3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ตาแหน่งวิชาการ

1) รายงานผลการพัฒนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
2) สัดส่วนของอาจารย์ที่ยื่นขอ
ตาแหน่งวิชาการ

15
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
(ไม่มี)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
6.1 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรือ เที ย บเท่ าซึ่ งกระทรวงศึ ก ษาธิก ารรับ รอง หรือ ส าเร็ จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
6.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่
ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
6.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี แ บบก้ า วหน้ า ทั้ ง ทางวิ ช าการ และทางวิ ช าชี พ หรื อ
ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา
ตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศึกษาอนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า
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หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า จะถือว่านิสติ ขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า
6.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.5 ไม่ เคยต้อ งโทษตามคาพิ พ ากษาของศาสถึงที่ สุด ให้ จาคุก เว้น แต่ค วามผิด ที่
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิต ขาดทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ การค านวณ เทคโนโลยีส ารสนเทศและภาษาอังกฤษ
เนื่องจากมีพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตได้
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดโครงการอบรมทางด้านการคิดวิเคราะห์และการคานวณ
2.4.2 จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4.3 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.4.4 จัดปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
120
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 2
120
120
120
120
ชั้นปีที่ 3
120
120
120
ชั้นปีที่ 4
120
120
รวม
120
240
360
480
480
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
120
120
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2.7 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
3,864,000 4,057,200 4,260,060 4,473,063 4,696,716
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
137,080
143,941
151,138
158,694
160,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
157,296
165,160
173,418
183,089
190,500
2.3 หมวดค่าวัสดุ
441,442
463,514 486,689
511,023
521,500
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
48,000
96,000
144,000
192,000
192,000
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
รวมรายจ่าย
4,662,825 4,940,815 5,230,305 5,532,869 5,775,716
2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สหกิจศึกษา และศึกษาอิสระ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step up English

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2564
30
30
21
30
9
91
91
24
27
67
64
46
46
15
12
6
6
6
127

6
127

30 หน่วยกิต ดังนี้
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18
002201
002202
003201
003202
004101
004201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
27 หน่วยกิต
100004
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
121101
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
122110
ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
122120
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
124132
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
124213
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Management Accounting
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
128120
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing

19
221302

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application

3(2-2-5)

2.2 กลุ่มวิชาเอก
จานวน
64
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
จานวน
46
122210
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
Behavioral Science for Business Organization
Development
122211
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
122220
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
122221
ภาวะผูน้ าและการจัดองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
Leadership and Organization Management for
Excellence
122310
วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจ
Data Science for Business Decision
122311
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Management
122312
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
122320
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคใหม่
Small Business Management and New Generation
Entrepreneurship
122321
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
122322
การออกแบบแผนธุรกิจ
Business Plan Design
122410
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business

หน่วยกิต
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)

3(2-2-5)
3(0-3-2)
3(3-0-6)
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122411
122412
122413
146132
146200

การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตัง้ ธุรกิจ
Feasibility for Business Establishment
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
สัมมนา
Seminar
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Business for Specific Purposes

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

2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาหรือรายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาด้านการจัดการองค์กร
122231
การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
122232
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Negotiation and Conflict Management in Business
122333
การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตธุรกิจ
3(3-0-6)
Change Management in Business crisis
122334
การจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
E-Commerce Management
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กลุ่มวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์
122241
การจัดการการขนส่ง
Transportation Management
122342
การจัดการคลังสินค้า
Warehouse Management
122343
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
122344
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้ อม
Green Logistics and Supply Chain Management
กลุ่มวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ
122251
การจัดการธุรกิจบริการ
Service Business Management
122252
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
Retail Business Management
122253
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
122354
การจัดการธุรกิจศึกษา
Education Business Management

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)

หมายเหตุ * นิสติ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มวิชาหรือเลือกเฉพาะรายวิชา
2.2.3 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน สหกิจศีกษา จานวน
122420
การฝึกงาน *
Professional Training
122421
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
122422
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ สถาบั น
อุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
004101
122110
124132
126100

001103
003201
003202
121101
122120
128120

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneur
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการจัดการ
Principles of Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001204
002202
100004
122210

122211
146132

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step Up English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
Behavioral Science for Business Organizational
Development
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
Listening and Speaking in Daily Life
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
122220
122221

124213
122xxx

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ภาวะผู้นาและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
Leadership and Organization Management for
Excellence
การบัญชีบริหาร
Management Accounting
วิชาเอกเลือก
General Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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122310
122311
122312
221302
122xxx
xxxxxx

122320

122321
122322
146200
122xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Science for Business Decision
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Management
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ ระกอบการยุค
ใหม่
Small Business Management and New Generation
Entrepreneurship
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
การออกแบบแผนธุรกิจ
Business Plan Design
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Business for Specific Purpose
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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122410
122411
122412
122413
122xxx

122420
122421
122422

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ
Feasibility for Business Establishment
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
การฝึกงาน
Professional Training
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
รวม

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญ จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3 (2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3 (2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมื อง ศุล กากร การเข้าพั ก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุ ก ารณ์ ไม่ พึ ง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies
and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international
context including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone
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calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and
immigration, communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3 (2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for
listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading
and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation
for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3 (2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุ วัฒ นธรรม การจัดการอคติและความรุน แรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of
Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3 (2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิต ประจาวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ายสั งคมออนไลน์ อ ย่ างมี จริย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัย ที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health
factors, analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between
emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic
accident, planning with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste
processing and environmental saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3 (2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบั นดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนิ นชีวิต การเห็ น
คุ ณ ค่ าในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ วยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of
sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3 (2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social
contextience and technology in daily life
100004

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
Relationship between law and business, law related to business establishment,
responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and
business contracts, and related importance law, intellectual property law, electronic commercial
law, labor law, and taxation law
121101

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบือ้ งต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและ
มูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ
ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น
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Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future
value and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long-term financing,
capital budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management,
short-term financial
122110

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิด
ของการบริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน กิจกรรมสาคัญที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญ ชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ
Basic knowledge and business environment, business organization model, concepts
of business administration, basic characteristics and types of business, business on a borderless
world, activities in the business of production marketing finance, accounting and human resource
management, small business guidelines international business, sufficiency economy, business ethics
and social responsibility
122120

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management, evolution of management, planning,
organizing, staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools
122210

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
3(2-2-5)
Behavioral Science for Business Organizational Development
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์สาหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร การวินิจฉัยองค์กร การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล การ
วิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และกรณีศกึ ษาการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมองค์กร
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Applied behavioral science concepts and theories for business organization
development, organization diagnosis, organization behavior concepts and theories, personal
behavior analysis and development, team behavior analysis and development and case studies of
organization behavior development and promotion
122211

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและการปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการทาธุรกิจ การ
วางแผนและควบคุ มระบบการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การบริหารโครงการ การจัดซือ้ และระบบ คลังสินค้า การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์และการแก้ปั ญ หาการ
ผลิตและการปฏิบัติการ
Definitions of production and operation, activities and steps of business creation,
planning and controlling of production system, forecasting, location selection, layout planning of
production processing, aggregate planning, project management, purchasing and warehouse
system, material requirement planning, lean production system, total quality management, analysis
and tackling of production and operations
122220

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์
งาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทางาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการ
ทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับสากล
Human resource management activities, planning, job design, job analysis,
recruitment, selection, training and development, compensation and benefits, performance
appraisal, motivation and engagement, safety and health, labor relations, global human resource
management
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ภาวะผู้นาและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
3 (2-2-5)
Leadership and Organization Management for Excellence
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี ภาวะผู้นา ภาวะผู้นากั บ การสร้างความเป็นเลิ ศของ
องค์กรตามแนวคิด Thailand Quality Award for Performance Excellence (TQA) ในด้านการนาองค์กร
ด้านกลยุทธ์ ด้านลูกค้า ด้านการจัดการความรู้ ด้านบุคลากร และด้านปฏิบัติการ
Definitions concepts and theories of leadership, leadership for excellent
organizations performance according to Thailand Quality Award Framework (TQA), organization
leading, strategy, customer, knowledge management, work force and operation
122231

การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิดในการจัดการสานักงาน การวางแผนการทางานในสานักงาน การปรับปรุงงาน
ในสานักงาน การจัดโครงสร้างสานักงาน การบริหารงานบุคคลในสานักงาน การมอบหมายงานและ
ควบคุมงานในสานักงาน การบริหารงานเอกสาร การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม่ในสานัก งาน
เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน สานักงานอัตโนมัติหรือสานักงานเสมือน การบริหารการประชุม การ
บริหารสภาพแวดล้อมในสานักงาน และการบริหารพัสดุสานักงาน
Office management concepts, planning, job improvement, structure, personnel
administration, job assignments and job control in the office, document management, modern
information technology, office tools, virtual office, meeting management, office environment and
procurement
122232

การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Negotiation and Conflict Management in Business
ความรู้พื้นฐานของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทฤษฎี กลยุทธ์ และกระบวนการของ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิ จ ทั ก ษะการเจรจาต่อรองทางธุ รกิ จ การสื่อสาร จริย ธรรมในการเจรจา
ต่อรอง องค์ประกอบของความขัดแย้ง เทคนิคและการบริหารความขัดแย้งทางธุรกิจ การ เส ริ ม ส ร้ า ง
ความฉลาดทางอารมณ์
Introduction to business negotiation, theories, strategies and processes of business
negotiation, skill of business negotiation, communication, ethics in Negotiation, elements of
conflict techniques and conflict management in business, enhancing emotional intelligence
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การจัดการการขนส่ง
3 (2-2-5)
Transportation Management
แนวคิ ด การจั ด การการขนส่ ง การเลือ กรูป แบบการขนส่ ง การขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลาย
รูป แบบ การขนส่ งระหว่างประเทศ พาหนะและอุป กรณ์ ด้ านการขนส่ ง ต้นทุ นในการขนส่ง การจัด
เส้นทางการขนส่ง การจัดการรถขนส่ง การจัดการบุคลากรด้านการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่ง
Concepts of transportation management, mode selection, multimodal transport,
transportation for export, vehicles and equipment, transportation costs, routing, transport vehicles
management, transporter management, and law related to transportation
122251

การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
หลั ก การจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก าร การให้ บ ริ ก าร ประเภท ลั ก ษณะ รู ป แบบงาน การ
ดาเนินงาน การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
สาหรับการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ และกรณีศกึ ษา
Principles of service business management, service, types, characteristics,
operation, service quality, roles, feature of service entrepreneur for national development,
hospitality industry and case studies
122252

การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3 (2-2-5)
Retail Business Management
นิย าม ประเภท และลัก ษณะพื้ น ฐานของธุ รกิ จค้าปลี ก ประเภทต่ าง ๆ รูป แบบและ
วิธีการดาเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน
ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รูปแบบต่าง ๆ ของการดาเนินการธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจ
ค้าปลี ก การบริหารธุ รกิ จค้ าปลีก ในด้ านการบริหารจัดการการงานส่ วนหน้าร้านและไม่ มีห น้ าร้าน
ผลิตภัณฑ์ การเลือกทาเลและการจัดรูปแบบ ร้านค้า
Meaning definition, types and basic characteristics of retail business, operation
methods, services, marketing, target customers, internal and external factors influencing various
types of retail businesses, future trend of retail business, environment of retail business , forms of
retail business operation, consumer behavior in retail business management in storefront and nonstorefront management, products, location selection and store formatting
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การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3 (2-2-5)
Community Enterprise Management
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประเภทของ
วิสาหกิจชุมชน กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
การจัดการตลาดของวิสาหกิจ ชุมชน กลยุ ทธ์ก ารพัฒ นาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสร้าง
เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน การสื่อสารการตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชน และการศึกษาดูงานวิสาหกิจ
ชุมชน
Concepts of community economics, concepts of community enterprises,
characteristics of community enterprises, categories of community enterprises, process
development of community enterprises, production and production development of community
enterprises, marketing management of community enterprises, development strategies of
community enterprises, networking of community enterprises, and marketing communications for
community enterprises
122310

วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Science for Business Decision
แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจธุรกิจ แนวคิดและการจัดการข้อมูลมหัต การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือวิ เคราะห์และ
พยากรณ์เพื่อการจัดการธุรกิจ และการนาเสนอข้อมูล
Business decision process and concept, big data management and concept, data
collection, data classification, principle of statistic for data analytical, mean for business
management analyzing and forecasting and data presentation
122311

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Innovation Management
สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กรความสามารถด้านเทคโนโลยี
ขององค์กร การพัฒ นาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบ บ
นวัตกรรมสาหรับองค์กร การจัดระบบและกระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้
การสร้างและน ากลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาไปปฏิบั ติ การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ การสร้างผู้ป ระกอบการที่
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความท้าทายในด้านนวัตกรรมสาหรับองค์กร
Industrial environment, organizational environment, technological capabilities of
organization, development of organizational innovation capabilities, design and management of
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innovative systems for organization, organization of systems and knowledge management
processes, knowledge management technology, creating and implementing development
strategies, new product development, innovation driven entrepreneurship (IDE), challenges in
innovation for organization
122312

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ และห่วง
โซ่อุปทาน การจัดซื้อ การเลือกทาเลที่ตงั้ การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การ จั ด ก ารค ลั งสิ น ค้ า
การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทานในสถานการณ์ที่ผันผวน
Concepts of logistics and supply chain management, strategies for logistics and
supply chain management, purchasing, selection of location, production, inventory management,
warehouse management, transportation and distribution of goods, information systems for logistics
management, and of risk management in supply chains during turbulant situations
122320

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
3(2-2-5)
Small Business Management and New Generation Entrepreneurship
ความส าคั ญ บทบาท ลั ก ษณะของธุ รกิ จ ขนาดย่ อ ม คุ ณ ลั ก ษณะและประเภทของ
ผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานทุกด้านของผู้ประกอบการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมที่
ของธุรกิ จขนาดย่อม แนวคิด การวางแผนประกอบธุ รกิจในระบบการค้ายุ คใหม่ ทั ก ษะทางการเงิน
โมเดลธุรกิจ กรณีศกึ ษาของธุรกิจขนาดย่อม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมยุคใหม่
Significance, roles, characteristics of small businesses, features and types of
entrepreneur, problems and treats in implementation of new generation entrepreneurs, small
business environment, concept of business planning in new economy, financial literacy, business
model, case studies of small business sized enterprises and ethics for new generation
entrepreneurs
122321

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
พืน้ ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การรวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ พื้ น ฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนาเสนอ
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Foundational research methods in business management context, problem
definition, research design, population and sampling, research instrument, data collection,
introduction to statistics and hypothesis testing, report writing, presentation
122322

การออกแบบแผนธุรกิจ
3(0-3-2)
Business Plan Design
การเขียนแผนธุรกิจภาคการผลิตและการบริการ การเขียนความเป็นมาของโครงการ
การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด การวางแผนด้านการผลิต การวางแผน
ด้านการจัดการ การวางแผนด้านบัญชีและการเงิน
The concepts of business plan, the principles of writing a business plans in
production and service sectors, the principles of writing a background of projects, Industry
competitive analysis, SWOT analysis, determining the vision, mission, goals and business strategy,
planning for marketing, planning for production, planning for management, and planning for
accounting and finance
122333

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Change Management in Business Crisis
แนวคิดของการจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะ
วิกฤตทางธุรกิจ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ภาวะวิ ก ฤต การบริ ห ารความขัด แย้ งและการเจรจาต่ อ รอง การจั ด การความเครี ย ด ขั้น ตอนการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมที่เป็นวิกฤต
และโอกาสสาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต
Concept of change management, Concept of crisis, Type of business crisis, Change
strategies for each type of crisis, Transformational leadership in a crisis, Conflict management and
negotiation, Stress management, Changes management process in a crisis, High performance
organization and trends in critical environments and opportunities for organizational change in the
future.
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การจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
E-Commerce Management
หลักการ รูป แบบการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิก ส์
เพื่ อ ประโยชน์ ในการสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งภายในองค์ ก รโดยระบบอิ น ทราเน็ ต และเพื่ อ
ประโยชน์ ภายนอกองค์ ก รในการสื่อ สารกั บ ผู้ บ ริโภคและผู้จ าหน่ ายสิน ค้ าโดยใช้ระบบอิ นเทอร์เน็ ต
กรณีศกึ ษาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสาเร็จ
Principles of E-commerce models for internal communications with related persons
through intranet and external communications with customers and distributors through the Internet.
Study cases of successful E-Commerce companies with integration of business model
122342

การจัดการคลังสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความสาคัญของการคลังสินค้า หลักพื้น ฐานของการดาเนินงานคลังสินค้า การจาแนก
ประเภทคลังสินค้า การเลือกทาเลที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า การพยากรณ์ ระบบการจัดซื้อ การจัดการ
ต้ น ทุ น คลั งสิ น ค้ า ระบบการควบคุ ม สิ น ค้ า คงคลั ง การจั ด การคลั งสิ น ค้ า แบบลี น สารสนเทศและ
เทคโนโลยี กฎหมายสาหรับคลังสินค้า
Importance of warehouse, basic principles of warehouse operations, warehouse
classification, location choosing, a distribution center, forecasting, procurement system,
warehousing cost management, inventory control system, lean warehouse management,
Information and Technology, and Laws for warehouses
122343

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Information Technology for Logistics
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลในการวางแผนและการ
ดาเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม ERP โปรแกรมสาหรับการพยากรณ์ การจัดการตาราง
การผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การคิดต้นทุนและค่าบริการขนส่ง การบริหารการจัดเก็บสินค้าและ
เคลื่อนย้ายสินค้า และการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
Information technology management concepts, databases management and their
use in planning and logistics operations, the application of ERP programs, forecasting programs,
production schedule management, inventory management, costing and freight charges, product
storage and transfer management and scheduling operations, the application of information
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technology to develop and increase efficiency of industrial logistics systems. Reverse Logistics
Management
122344

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
Green Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในแบบของ Green SCOR Model เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินระดับความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมใน
ต่างประเทศ
Concepts in green logistics and supply chain management, green logistics and
supply chain management in the Green SCOR Model, tools for green logistics and supply chain
analysis, the impact of green logistics and supply chain , assessment of environmentally friendly of
logistic and supply chain management, application of green logistics and supply chain management
concepts, practices for global green logistics and supply chain management
122354

การจัดการธุรกิจศึกษา
3(2-2-5)
Education Business Management
แนวคิด และประเภทธุ รกิจศึ ก ษา อุป สงค์และอุป ทานทางการศึ ก ษา การลงทุ นทาง
การศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษา สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศึกษา กลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจศึกษา การวิเคราะห์กรณีศกึ ษาธุรกิจศึกษา
Type and concept of education business, demand and supply of education,
educational investment, cost and benefit of educational business, educational environment,
educational business strategies management and case study of educational business
122410

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ บทบาทของบริ ษั ท ข้ า มชาติ ระบบอั ต รา
แลกเปลี่ยน ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และนโยบายของรัฐ
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Significance of international business, roles of Multinational Corporation, exchange
rate system, influential factors to international business, law, society, culture, economy, and
government policies
122411

การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ
3(2-2-5)
Feasibility for Business Establishment
แนวคิด การศึก ษาความเป็นไปได้ แนวคิดการจัดตั้งธุ รกิจ การคิดเชิงออกแบบ การ
สร้ า งต้ น แบบสิ น ค้ า และบริ ก าร การวิ เคราะห์ ก ารตลาด การวิ เคราะห์ ทุ น มนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก ร การ
วิเคราะห์บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์การผลิตและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม
Feasibility study concept, business establishment concept, design thinking,
prototype, marketing analysis, organization and human capital analysis, accounting and financial
analysis, logistic and production analysis, economy analysis and social impact analysis
122412

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผน
และการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ์ กระบวนการจั ด ท ากลยุ ท ธ์ วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกาหนดทิศทางของธุรกิจ การนาไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์
Meaning, significance, elements of strategic management, concepts, planning and
strategic management, levels and types of strategy, processes of creating strategy, business
environment analysis, direction setting, implementation and evaluation
122413

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และอภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์
ความรู้ตามหน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและ การ
สร้างเสริมทักษะการทางานในองค์การธุรกิจ และจัดสัมมนาทางการจัดการธุรกิจ
Situation analysis, problems and business trend discussion, knowledge of business
management functions processing, case studies, personality development and working skills for
promoting in business organization and Arrangement of seminars on business management
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122420

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการงานในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills, in the management
in private or government workplace
122422

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัด
โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มี
การกาหนดลักษณะแผนงานการปฏิบัติงาน และทารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประเมินผลการศึกษา
Practical training in various organizations : public and private sectors. As a trainee
with a staff advisor assigned by the organization to be in charge of student performance. The work
plan has been defined. And make a report after the completion of the work for educational
evaluation
122421

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และอภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจ
Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussion in business management
124132

การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ ยวกั บ การบัญ ชี และรูป แบบทางธุ รกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี ความหมายและการจาแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย, การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
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General knowledge about accounting and types of business and financial
statements, benefits of accounting information definition and classification of cost, personal income
tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for
entrepreneurship, assets management
124213

การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Management Accounting
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุน
ผันแปรและรายงานของส่วนงาน การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร การ
ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุน
มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting, relevant costs, variable costing system and
segmented report, product pricing, cost-volume-profit analysis, using accounting information for
decision making, activity-based costing system, budget, flexible budget, standard cost and
variance analysis
126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนด ราคา
โดยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply,
demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer
behavior theory, production and production cost, national income, money and banking, monetary
and fiscal policies
128110

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
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Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factor
acting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target
markets, consumer behavior, market research, usability of marketing tool in business
146132

การฟังและการพูดในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Daily Life
ทักษะการฟั งและพู ด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รูปแบบประโยค
การทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การต่อรองราคา การเชิญ
การตอบรับและการปฏิเสธคาเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ
เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน
English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence
patterns, greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining,
invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request,
offering help, giving instruction
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Business for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม
หั ว ข้ อ ประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ใ ห้ มี ค วาม
สอดคล้องกับคาศัพท์
English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing
skills with additions of various speaking and writing topics
221302

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิด พื้นฐานเกี่ย วกับ เทคโนโลยีเพื่องานประยุก ต์ท างธุ รกิจ ประเด็นองค์ก ารและ
ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ กระบวนการสร้ า งความเข้ า ใจเชิ ง คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้าน
อื่น ๆ
Basic concepts of applies technology in business, enterprise information system
issues, understanding process in business computer, technology application for various business in
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specific areas, information management system, business analytics, application and software for
business, web technology and innovation and other areas
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมูก่ ลุ่มวิชาในสาขาวิชา
3.1 เลข 1 หมายถึง
หมวดวิชาเอกบังคับที่เปิดภาคการศึกษาต้น
3.2 เลข 2 หมายถึง
หมวดวิชาที่เอกบังคับเปิดภาคการศึกษาปลาย
3.3 เลข 3 หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาด้านการจัดการองค์กร
3.4 เลข 4 หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์
3.5 เลข 5 หมายถึง
หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1*

นายสุธี ขวัญเงิน

เลขบัตรประจาตัว
ตาแหน่ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
31799001XXXXX
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ

16409000XXXX

ลาดับ

3

ชื่อ – สกุล

นายสาธิต เชื้ออยู่นาน

36356010XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ระดับอุดมศึกษา)
บธ.ม.
บช.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
ปร.ด.
ศ.ม.

4*

นางสาวฑาริกา พลโลก

5420100XXXXX

อาจารย์

ศษ.บ.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ศึกษาศาสตร์
การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ

2543
2539

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561
2555
2550

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2544
2562
2551
2549

45

46
ลาดับ
5

6*

ชื่อ – สกุล
นางบุญญานุช
ชีวาเกียรตยิ่งยง

นางสาวสุจิตรา วสุวัต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
30010002XXXXX

31006011XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

7*

นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา 1480500OXXXXX

อาจารย์

8*

นางจิตติมา สกุลเจียมใจ

3600101Oxxxxx

อาจารย์

9

นางสาวสิริมา นาคสาย

33305006XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
(ระดับอุดมศึกษา)
D.B.A
Human Resource
Management and
Organizational
Behavior
บช.ม.
บัญชี
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
บช.บ.
บัญชี
กจ.ด.
การจัดการภาครัฐ
บธ.ม.
การบริหารองค์การ
และการจัดการ
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศศ.บ.
ภาษาไทย
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
การจัดการทั่วไป
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
บธ.ม.
บธ.บ.
การตลาด
รป.บ.
บธ.ม.
ศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Chungnam National University,
South Korea

2557

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2549
2539
2529
2553
2540

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2540
2531
2562
2555
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2543
2546
2540
2551
2548

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ใหนิสิตไดใชองคความรูที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด นาไปประยุกตใชในการทางานจริงใน
องคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยนิสิตจะไดเขาฝกประสบการณในองคกรจริง ซึ่งนิสิตสามารถ
เลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่มุ งเนนการฝกประสบการณภาคสนามตามความสนใจคือ รายวิชาการ
ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลายของการเรียนในชั้นปการศึกษาที่ 4 หรือชั้นปการศึกษา
สุดทาย หลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกรายวิชาครบถวนและผลการเรียนผ่านตามที่ หลักสูตร
กาหนดเรียบรอยแลว
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ความรู้และ
ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการทางานของตนต่อองค์การ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียนแบบมีการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา คาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
4.1.2 ด้านความรู้
นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
ด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ใหม่
โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ ท างาน การให้ป ระสบการณ์ ภาคสนามโดยการจัดการศึก ษาแบบการ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีการใช้ประสบการณในการทางาน หรือการฝกอบรมที่สามารถนาองคความรู
มาใชงานไดจริง
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตต้องสามารถพัฒนาสติปัญ ญาของตนเองโดยการเรียนรู้จากการทางานการ
แก้ไขปัญหา การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
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ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้ การให้ป ระสบการณ์ ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน
และสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด
อย่างเป็นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาเพื่ อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ป ระสบการณ์ ท างภาคปฏิบั ติ มาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปั ญ หาได้อ ย่าง
เหมาะสม
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตต้องมีพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา
จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
4.1.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิสิตต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการทางานที่ได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์ภาคสนาม โดยการจัด
การศึกษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.1.6 ด้านสุนทรียภาพ
นิสิตต้องมีสุนทรียภาพอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการ
จัดการศึกษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้นสิ ิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2) มีทั ก ษะทางอารมณ์ ที่ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence)
4.1.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
นิสิตต้องพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิก ภาพอย่างเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา จึงคาดหวังให้
นิสติ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย
รายวิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาหัวข้อการศึกษาอิสระทางการจัดการธุรกิจ จานวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสติ สนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นาามาประยุกต์ในการทาการศึกษา
อิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่สามารถทาเสร็จได้ พร้อมทั้งนาเสนอผลงานและวัดทารายงาน
ตามรูปแบบที่ถูกต้องภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการทาวิจัย มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดตี ่อการทาวิจัย พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย และสามารถบริหารเวลาได้
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5.2.2 ด้านความรู้
นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ในด้านการจัดการ
ธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการทาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้
ใหม่เกิดขึ้น
5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น ประมวลข้ อ มู ล หลั ก ฐาน แนวคิ ด ต่ า ง ๆ ในการระบุ แ ละ
วิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง สามารถประยุกต์ความรูด้ ้านการจัดการธุรกิจและด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน
เพื่อสรุปผลการวิจัย ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นิ สิ ต สามารถด าเนิ น การวิจั ย ตามแผนที่ วางไว้ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ม นุ ษ ย
สัมพันธ์ ที่ดกี ับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5.2.5 ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิ สิ ต ต้ อ งมี ทั ก ษะการใช้ วิ ธี วิ เคราะห์ เชิ ง ประมาณในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แปล
ความหมาย สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจัย อย่าง
มีประสิท ธิภาพทั้งการพู ดและการเขียน ตลอดจนประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค การ
นาเสนอที่เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้น
ปีพร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.5.2 นิสิ ตต้ องน าเสนอโครงร่ างการศึ ก ษาอิส ระต่ อ คณาจารย์ ป ระจาสาขาวิชา โดย
จะต้องมี อาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา
อิสระได้
5.5.3 แต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง
บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหน้าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง
5.5.5 จัดให้มกี ารนาเสนอผลงานโดยใช้ส่อื นาเสนอและแบบปากเปล่า

51
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผูส้ อนประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ
ด้านการจัดการธุรกิจ
5.6.2 ผูส้ อนและผูเ้ รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการทาวิจยั
5.6.4 คณะกรรมการประเมินการนาเสนอผลงานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านทักษะการบริหาร มีความสามารถใน
การคิดเชิงธุรกิจ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
สามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดการเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม
2. ใช้เทคนิคการเขียนแผนผังความคิด
3. ใช้การอภิปรายจากคาถามและกรณีศกึ ษา
4. ใช้วธิ ีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานจาลอง
5. ใช้เทคนิค Peer Coaching
6. ใช้วิธีการสอนให้เกิดการคิดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
สิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบอื่น
7. ฝึกให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ
8. ฝึกให้ผเู้ รียนได้ประเมินสถานการณ์ โดยการตัง้
คาถามและคิดหาคาตอบจากสถานการณ์นั้น
2. ด้านบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า มีมนุษย
1. จัดให้มีการทางานเป็นกลุ่ม
สัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสาร มีความ
2. สร้างกฎ กติกา มารยาทในการเข้าชั้นเรียนและการ
รับผิดชอบ มีความอดทน กล้าพูด กล้าคิด
ทากิจกรรมต่าง ๆ
กล้าทา และมีความฉับไวในการปฏิบัติงาน
3. ใช้เทคนิคการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงการ
ด้วยความซื่อตรง
4. ใช้การอภิปรายจากคาถามและกรณีศกึ ษา
5. ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติและสถานการณ์
จาลอง
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
1. กาหนดให้มีการเรียนรายวิชาการใช้โปรแกรม
ความสามารถในการใช้สื่อเพื่อนาเสนอข้อมูล สาเร็จรูปทางธุรกิจ
ทางธุรกิจ
2. จัดให้มีการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดย ใช้
สื่อที่เหมาะสม
4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความใฝ่รู้
1. มอบหมายงานให้นสิ ิตค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง
และมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative
2. ใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากกิจกรรมโครงการการนา
Thinking)
นิสติ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสติ สถาบันอื่นและศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ
3. สร้างกิจกรรมที่ดงึ ศักยภาพทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้นสิ ิตได้เรียนรู้และนาไปใช้ในงานด้วย
ตนเอง
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คุณลักษณะพิเศษ
5. ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1, มุ่งสร้างแรงบันดาลใจต่อนิสติ เพื่อให้เกิดการปรับ
Mindset เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
2.เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดการทดลองใช้ทักษะ
ของผู้ประกอบการ
3.ใช้วธิ ีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานจาลองด้าน
การประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การสอนที่ ใ ห้ นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ ว ม การเรี ย นรู้ จ ากกรณี ศึ ก ษา และการเรี ย นรู้ จ ากผู้ มี
ประสบการณ์จริง
2) การเป็นต้นแบบที่ดขี องอาจารย์
3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบให้นสิ ิตมีส่วนร่วม
4) การมอบหมายงาน ให้นิสิตทีต่ ้องมีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม โดยรู้หน้าที่การ
เป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสติ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต
5) ประเมินโดยอาจารย์เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
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2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึ ษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) มีการใช้ประสบการณในการทางาน หรือการฝกอบรมที่สามารถนาองคความรูมาใช
งานไดจริง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่
1) การสอนที่ให้นสิ ิตมีส่วนร่วม การเรียนรูจ้ ากกรณีศึกษา
2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้า และทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้สอนตัง้ คาถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง
4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน และเชิญ ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ
1) ประเมินตามสัดส่วนการวัดผลในรายวิชา
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
5) ประเมินจากผลการฝึกงาน
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็น
ระบบ
2) สามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มจากปัญ หาที่ง่ายและเพิ่ มระดับ ความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกั บ
รายวิชา
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2) จัดการสอนแบบยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง
3) ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ในสถานประกอบการ เพื่ อ เป็ น การเรี ย นวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ ห าใน
สถานการณ์จริง
4) การเป็นต้นแบบที่ดขี องอาจารย์
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินตามสัดส่วนการวัดผลในรายวิชา
2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
5) ประเมินจากผลการฝึกงาน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2) สามารถวางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรีย นรู้ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นสิ ิตเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
2) การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝึกการทางานกันเป็นทีม
3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือเรียนรู้จากผุ้มีประสบการณ์จริง
4) การมอบหมายกิจกรรมให้กับนิสิตจะมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้ รียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
3) ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงาน
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรีย นรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนแทรกในรายวิชา
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นสิ ิตได้เรียนรู้ดว้ ยการปฏิบัติใน
3) มอบหมายงานที่กระตุ้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และ
สถิติ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบ าย การอภิป ราย กรณี ศึก ษาต่าง ๆ ที่มีก าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2) มี ทั ก ษะทางอารมณ์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความฉลาดทางอ ารมณ์ (Emotional
Intelligence)
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนโดยส่งเสริมทั ก ษทางอารมณ์ โดยสอดแทรกศิ ลปะ
ความสวยงาม และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ
2) การเป็นต้นแบบที่ดขี องอาจารย์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1) จัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาและการปฏิบั ติที่เหมาะสมกั บ
รายวิชาต่าง ๆ
2) การเป็นต้นแบบที่ดขี องอาจารย์
2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทั ก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและพั ฒ นา
บุคลิกภาพ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกห้องเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
• ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
หมวดศีกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002122 สังคมพหุวัฒนธรรม
002123 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
002124 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
002125 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
002126 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

●
●
●
●
●

●

●
●

○
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

○
○
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●
●

●
●

●

○

●

●

○
●
●
●
●
●
○

○
●
●
●
●
○

●
●
●
●
○
○
●

●

●

●

○

○

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(3)

(1)

●
●
●
○
○

●

(2)

(1)

(2)

●

○

○

○
●

○
○
●
●

○
●
○
○

○

●

●

●

●
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3.2 หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน
• ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

(3)

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

(2)

(1)

(2)

○

○
○
○

○

●

○

●

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
100004 กฎหมายธุรกิจ
121101 การเงินธุรกิจ
122110 ธุรกิจเบื้องต้น
122120 หลักการจัดการ
124132 การบัญชีสาหรับ
ผู้ประกอบการ
124213 การบัญชีบริหาร
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
128110 หลักการตลาด
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

●
○
●
○

122210 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาองค์กรธุรกิจ

○

●
○

○

○
○
○

●
●
●
●

○

●

●

○

○
○

●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
○

●
○

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●
○
○

●
○
●
●

●

●
●

●

○
○
○
○

○
○
●
●

●

○
○
●
●

○
○
○
○

●
○
○
○

○
○
○
○

○
○

○

○
○
○

○
●
○

○
○
○

●
○

○
○

●
●

●

●
●

●

●

○

●
●

○

○

○
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
122211 การจัดการการผลิตและ
○
ปฏิบัติการ
122220การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ●
122221 ภาวะผู้นาและการจัดการ
●
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
122310 วิทยาการข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจธุรกิจ
122311 การจัดการนวตกรรมทาง
○
ธุรกิจ
122312 การจัดการโลจิสติกส์และ
ห่วงโซ่อุปทาน
122320 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
●
และการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
122321 ระเบียบวิธีวิจัย

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

○
○

○

○

○

●

○

○
○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

122410 ธุรกิจระหว่างประเทศ

●
○

○

○

○

●

○

122322 การออกแบบแผนธุรกิจ
122411 การศึกษาความเป็นไปได้
การจัดตั้งธุรกิจ
122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●
○

●

○
○

●

การส่งเสริม
สุนทรียภาพ สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

○

○

●

○

○

○

○
●

●

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

○
●

○

●

(2)
○

○

○

●

(1)

●

○
●

(2)
○

○

●
○

○

(3)

7. ทักษะ

○

○

○

○

○

○

○

○
○
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

122413 สัมมนา
146132 การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการจัดการ
องค์กร
122231 การจัดการสานักงาน
สมัยใหม่
122232 การเจรจาต่อรองและการ
จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
122233 การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต
122234 การจัดการพาณิชย์
อิเลคทรอนิกส์
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการ
จัดการโลจิสติกส์
122241 การจัดการการขนส่ง
122342 การจัดการคลังสินค้า

2. ความรู้

จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)

(3)

●

○

○

●

○

○

○

○

○

○

●

●

○

○

○

●

○

●

○

●

○
●

○

●

○

○
●

○

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○
○

○

○

○

●

○

●

●

○

○

○

●

○

●

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

○

○

○

●

○

○

○

○

●

○

○

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

(2)
○

(1)

(2)
●

○

○

○

○

○
○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

จริยธรรม

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ์

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2)
122343 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อโลจิสติกส์
122344 การจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ
122251 การจัดการธุรกิจบริการ
122252 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
122253 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
122354 การจัดการธุรกิจศึกษา
กลุ่มการศึกษาอิสระ การฝึกงาน
122420 การฝึกงาน
122422 สหกิจศึกษา
122421 การศึกษาอิสระ

○

○
○

○

●

●

●

○

●

○

●

●
●
●
●

●
○
●
●

●
●
●
●

●

○
○
●

○
○
●

●
●
●

○
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

○

○

○

●

●

●
●

○
○
●
●

●
●
●

●
○
○

●
●
○

○
○
●

○
○
●

○
○
●

○

○
○
○
●
●

●

○
○

○

○

○
○
●
●

●
○
●
●

●
○
●
●

●
●
●

●
●

●
●

○

●

○

(3)

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุนทรียภาพ สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

●
●

○
○
○

(2)

○

○

○

○

○

●
○
○

○
○
○
○

●
●

●
●

○

●
●
○

(1)

●

●
○

(2)

●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาที่จ ะต้ องท าความเข้าใจตรงกั น ทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 การทวนสอบในระดั บ รายวิ ชาให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรีย นการสอนในระดั บ รายวิ ชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภาย ใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง กระบวนการ
เรีย นการสอน และหลั กสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณ ภาพหลักสูตร และหน่วยงานใน
องค์กรระดับสากล โดยการประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
อาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในชั้นเรียน
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรือปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมิ นจากสถาบั นการศึ ก ษาอื่ น โดยการส่งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อ มี
โอกาสในระดั บ ความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณ สมบั ติด้านอื่น ๆ ของบัณ ฑิ ตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น ๆ
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2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากหาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.6 ความเห็นจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาองค์
ความรูข้ องนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็จการศึก ษาตามหลั ก สูต รเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ ง
เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้ วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 16 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก
วันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรีย นรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลั ก สูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้ น
และไม่มรี ายวิชาใดได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึก ษาปกติสาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.2.6 นิ สิ ต ที่ ขอเที ยบ โอนรายวิ ช าห รื อ ป ระส บ ก ารณ์ ห รื อ
ประสบการณ์วิชาชีพต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
16.2.3 มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
16.3 ในกรณี ที่ นิ สิ ต ประสงค์ จ ะไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิ ป็นราย ๆ ไป
16.4 นิ สิ ต ที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ยิ ม นอกจากเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติ ตามที่กาหนดไสว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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16.4.1 มีค่าระดั บ ขั้นสะสมเฉลี่ย ตลอดหลัก สูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ
เกีย รตินิยมอันดับ หนึ่ง แต่ถ้ ามีค่าระดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลัก สูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ
เกียรตินิยมอันดับสอง
16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าใน
รายวิชาใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารปฐมนิ เทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมในประเด็ น ของนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
เพื่ อ สงเสริ ม การสอนและการวิ จั ย อยางตอเนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ดานการศึ ก ษาตอ การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก
2.1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณ
เพื่ อ พั ฒ นาการสอนและการวิ จั ย อยางตอเนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ดานการศึ ก ษาตอ การฝกอบรม
การศึกษาดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับ สนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ
เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิตใิ นการวิจัย เป็นต้น
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มตี าแหน่งวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ ท าวิ จั ย ทั้ งการวิ จั ย ในสาขาวิช าชี พ
และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ตรบริหารธุ รกิ จบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิจ ได้ ก าหนดการก ากั บ มาตรฐาน
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ.
2558 และคู่ มื อ การประกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2557
ดังต่อไปนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร จานวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้ ส อนอาจเป็ น อาจารย์ป ระจาหรืออาจารย์ พิ เศษที่ มีคุ ณ วุฒิ ขั้น ต่ าปริญ ญาโทหรือ
เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ชานั้ น หรื อ สาขาวิช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
2. บัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พ ึงประสงค์ที่ค รอบคลุม ผลการเรีย นรู้ 7 ด้า น คือ 1) ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3)
ด้านทัก ษะทางปัญ ญา 4) ด้านทัก ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7)
ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
4. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
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2.2 ด้านความรู้
1. มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีการใช้ประสบการณในการทางาน หรือการฝกอบรมที่สามารถนาองคความรูมาใชงานได
จริง
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาเพื่อใช้ในการแก้ปัญ หา
อย่างสร้างสรรค์
4. ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2. สามารถวางตัวและแสดงความคิ ดเห็น พร้อมทั้ งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทั ก ษะในการใช้เครื่องมือ ที่ จาเป็ นที่ มี อยู่ในปั จจุบั นต่ อการท างานที่เกี่ย วข้อ งกั บ การใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
2. สามารถแก้ ไขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ด้านทักษะสุนทรียภาพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีทักษะทางอารมณ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
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2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
ผู้ เข้ า ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ต้ อ งจบการศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2561
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ
1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนาและกากับดูแลด้านการเรียน
ของนิสิต
2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม แก่นิสิต
และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติ เข้าพบหรือขอคาปรึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ส าหรั บ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ของนิ สิ ต หรื อ การอุ ท ธรณ์ ข องนิ สิ ต คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ได้
กาหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่
1) การกาหนดคุณสมบัติ
1.1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.2) คุณสมบัติของผูส้ มัคร
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านการจัดการธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการการตลาดโดยตรงหรือ
สัมพันธ์กัน
2) การคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์
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4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกัน ภาคการศึกษาละ 2
ครั้ง ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็ บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อ เพื่ อติด ตามผลการด าเนิ นงานตามแผนงานประจาปีของหลัก สู ตร เตรีย มไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักสูตร
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทาหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุก
สิน้ ภาคการศึกษา และประจาปี เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
3) สารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
4) มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้
เป็น ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
1) มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ
ที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
2) จัด ระบบคั ด กรองคณาจารย์ที่ จะเชิญ มาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย
กาหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น
3) ขออนุมัตกิ ารเชิญตามระเบียบของสถาบัน
4) คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามคาอธิบายรายวิชาที่
สถาบันจัดทาไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรฯ ได้กาหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ
1. ให้อาจารย์พั ฒ นาตั วเองโดยไปอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ตาม
ประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. หลั ก สู ตร ก าหนดโครงการพั ฒ นาอาจารย์ (การอบรม/สั ม มนา/ดู งานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร
4.3 คุณภาพอาจารย์
1. คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ได้ ก าหนดให้ อ าจารย์ ในหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ที่ มี
คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เท่านั้น
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กาหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย ผูช้ ่วยศาตราจารย์
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3. คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ได้ ก าหนดให้ อาจารย์ มี ผ ลงานทางวิช าการที่ ได้ รับ การ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลั ก สู ต รฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลั ก สูต ร เป็น ระบบและขั้น ตอน มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ
ความชานาญของตนเอง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
มีก ารแต่งตั้ งคณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี หน้ าที่ เสนอหลัก สู ตรใหม่ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนการดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ฯ ได้กาหนดกลยุทธ์การจัด การเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
5.2.1 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ หลัก สูต ร คือ การจัด ลาดับ การเรีย นรายวิช าให้มีเ นื้อ หา
สอดคล้อ งต่อ เนื่องกัน ให้เ กิด การพัฒ นาความรู้และทั ก ษะตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ทั้ง 5 ด้า น
ให้สูง ขึ้น ตามระดับ ชั้น ปี และให้มีก ารกระจายความรับ ผิด ชอบต่อ ผลการเรีย นรู้ต ลอดหลัก สูต รสู่
รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน
5.2.2 กลยุท ธ์ก ารสอนในระดับ รายวิช า คือ การจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนร่ว มกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่
1) การสอนแบบผู้เรีย นเป็นศูนย์ก ลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ
ให้แ ก่ผู้เ รีย นในการตั้ง ค าถาม คิด วิเ คราะห์เ พื ่อ การค้น หาคาตอบที่ผู้เ รีย นต้อ งการเรีย นรู้ และ
จาเป็นในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรีย นการสอน ผู้เ รีย นและผู้ส อนมีส่ว นร่ว มในการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ซึ่ง กัน และกัน วิธีก าร
สอนจึงมีค วามหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก ปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การ
เรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จาลอง เป็นต้น
2) การสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมๆ
กับ การผนึก รวมองค์ค วามรู้ จนผู้เ รีย นสามารถแสดงศัก ยภาพจากการเรีย นรู้แ ละมีท ัก ษะการ
ปฏิบ ัต ิง านได้จ ริง รูป แบบและวิธ ีก ารสอนมีห ลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึก ปฏิบ ัต ิใ น
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ห้องปฏิบัติก าร การฝึก งานภาคสนาม การเรีย นรู้จากปัญ หาเป็น ฐาน ศึก ษาดู งาน การปฏิบัติงาน
แบบสหกิจศึกษา เป็นต้น
5.3 การประเมินผลการเรียนรู้
5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยคานึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน
และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การนาเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผูส้ อน และโดยผู้ที่
มีสว่ นเกี่ยวข้อง
5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ ม ตามพัฒนาการ
ของผู้เรียน สาหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของมหาวิทยาลัยพะเยา
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร ได้กาหนดหลัก เกณฑ์ในการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม
เพื่อกาหนดอาจารย์ผสู้ อน ในแต่ละรายวิชา โดยให้อาจารย์ผู้สอนเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และจัดทา รายละเอียดของรายวิชาที่สอน
ในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม
เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสู ตรฯ ได้กาหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร ได้จัดประชุม
เพื่อสรุป รายงานผลการดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ให้นาผลของรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนิน
หลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
และ การจัดทารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศึกษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไกของ PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และนิ เทศศาสตร์ส นั บ สนุ น คอมพิ ว เตอร์ จ านวน 5 เครื่ อ งส าหรั บ การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ เช่น Power BI
เป็นต้น และมหาวิทยาลัยพะเยามีความพร้อมในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

73
6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
หนังสือภาษาไทย
89,849 เล่ม
หนังสือภาษาต่างประเทศ
29,177 เล่ม
วารสารภาษาไทย
104
รายชื่อ
วารสารภาษาต่างประเทศ
25
รายชื่อ
ฐานข้อมูลออนไลน์
22
ฐาน
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการสืบค้นสารสนเทศ 50
เครื่อง
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มหาวิทยาลั ยฯ จัด สรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรีย นการสอน
ตารา วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อ
หนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการ
สอนเสนอ
6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดทาข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผูส้ อนและผูเ้ รียน
6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา
6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอน และ
ผูเ้ รียนสามารถใช้บริการได้
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1


ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5













10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10

12
1-5
10

12
1-5
10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
เสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อนาไปวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับ
รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผล
การสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน
ที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อน
นิสติ จะสาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์ จากสถานประกอบการที่นิสิตไป
ฝึกงานหรือใช้วธิ ีการส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรื อจากข้อมูลใน
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ลการด าเนิ น งานในข้ อ 7 หมวด 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณบดี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ (ข้อ 2) จะทาให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชากรณี ที่
พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถจะดาเนินการปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นทาตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลั ก สู ตรทั้งฉบับ นั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลัก สูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกั บ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
2.1.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.3 วิชาการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2564
30
30
21
21
9
9
91
91
24

27

46
15
6

46
12
6

6
127 หน่วยกิต

6
127 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

21 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

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

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental
Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004101 Arts of Living

3(2-2-5)

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

002202

003201

3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา
3(2-2-5)
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6) 003131
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6) 003132
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6) 003133
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6) 003135
Politics, Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 006140
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5) 006141
Introduction to Computer
Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6) 006142
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6) 006143
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6) 006144
Food and Life Style

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6) 006145
ปิดรายวิชา
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 006245
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
27 หน่วยกิต
คงเดิม
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6) 100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
Business Law
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง
บุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทัง้ สัญญาทางธุรกิจ
แพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญา
และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย
ทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
อากร
ภาษีอากร
Relationship between law and business, law
Relationship between law and business,
related to business establishment, responsibilities
law related to business establishment,
for third party, general principles of civil and
responsibilities for third party, general principles
commercial, specific contract and business
of civil and commercial, specific contract and
contracts, and related importance laws, intellectual
business contracts, and related importance laws,
property law, electronic commercial law, labor
intellectual property law, electronic commercial
law, and taxation law
law, labor law, and taxation law
121211

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะ สั้น การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การ
บริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงิน
ตามเวลา งบลงทุน ต้นทุนของเงิน นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
Introduction to business finance, financial
statement analysis, short-term financing, longterm financing, cash budget, accounts receivable
management, inventory management, time value
of money, capital budgeting, cost of capital,

121101

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบือ้ งต้นการเงินธุรกิจ ตลาด
การเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคต
และมูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของ
เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุน
ระยะยาว งบลงทุน การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการ
สินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะสั้น
Introduction of business, Financial
Markets, financial statement analysis, future
value and present value, capital structure and

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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dividend policy

122110

122131

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ
วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และ
การควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management,
evolution of management, planning, organizing,
staffing, directing, controlling, organization
development and modern management tools

122220

การจัดการการผลิตและการปฏิบัตกิ าร3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ

122120

cost of capital, dividend policy, long-term
financing, capital budgeting, working capital
management, cash budgeting, current asset
management, short-term financial
ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความรู้พ้นื ฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของ
ธุรกิจ ธุรกิจบนโลกไร้พรมแดน กิจกรรมสาคัญที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด
การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
ธุรกิจ
Basic knowledge and business environment,
business organization model, concepts of
business administration, Basic characteristics
and types of business, business on a borderless
world, activities in the business of production
marketing finance, accounting and human
resource management, small business
guidelines International business, sufficiency
economy, business ethics and social
responsibility
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ
วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสั่งการ และ
การควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management,
evolution of management, planning, organizing,
staffing, directing, controlling, organization
development and modern management tools

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และย้ายไป
พืน้ ฐาน
วิชาชีพ

ปรับรหัส
รายวิชา

ย้ายไป
บรรจุใน
วิชาเอก
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122241

124151

กิจกรรมและขัน้ ตอนของการทาธุรกิจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบพืน้ ฐานของผู้บริหารการผลิต การ
วางแผนกาลังการผลิต การเลือกทาเล ที่ตงั้ การวาง
แผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม
การวางแผนและบริหารโครงการ
การจัดซือ้ และระบบคลังสินค้า การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การ
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิต
และการปฏิบัติการProduction and operation
meaning, activity and steps of business creation,
basic function and responsibility of production
executive, capacity planning, location selection,
layout planning of production processing,
aggregate planning, project management and
planning, purchasing and warehouse system,
material requirement planning, quality control,
analysis and tackling of production and operation
planning
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis and Business Statistics
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เทคนิคการ
ตัดสินใจ การโปรแกรมเชิง เส้น การวิเคราะห์
โครงข่ายงาน การจาลองสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
Mathematical and statistical knowledge,
technical decisions, linear programming, network
analysis, simulation, application of descriptive
statistics and inferential statistics
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
สาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการ
บันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป การ
ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง
และปิดบัญชี การจัดทางบ ทดลอง กระดาษทาการ
สาหรับกิจการบริการ กิจการซือ้ ขายสินค้า กิจการ
อุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ และระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting,
benefits of accounting information, Conceptual
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สาระที่
ปรับปรุง
บังคับ

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิขา
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สาระที่
ปรับปรุง

Framework for Financial Reporting, principles and
process of recording transactions in double entry
system in general journal, posting transactions to
journal ledgers, adjusting and closing, preparation
of trial balance, working papers for service
businesses, merchandising businesses, industrial
businesses, special journals and vouching system
124132

การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี และรูปแบบ
ทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี ความหมายและการจาแนกต้นทุน
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษีสาหรับผูป้ ระกอบการ การ
บริหารสินทรัพย์
General knowledge about accounting and
types of business and financial statements,
benefits of accounting information definition and
classification of cost, personal income tax,
corporate income tax, value added tax, specific
business tax, withholding tax, tax planning for
entrepreneurship, assets management

124213

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่
Management Accounting
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผัน
แปรและรายงานของส่วนงาน การกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตน้ ทุน-ปริมาณ-กาไร
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ
ยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง
Fundamental of managerial accounting,
relevant costs, variable costing system and
segmented report, product pricing, costvolume-profit analysis, using accounting
information for decision making, activitybased costing system, budget, flexible budget,
standard cost and variance analysis
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126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนด ราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง
ประเทศ
Definition, importance of economics, economic
systems, demand and supply, demand and supply
elasticity, price determination and market
equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income,
money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade

126100

128120

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้ งต้น การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factor acting
market system, fundamental marketing
management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market
research, usability of marketing tool in business

128120

221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology in
Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบ
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลพืน้ ฐาน การ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัตกิ าร โปรแกรม

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชา
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนด ราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า
ระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply,
demand and supply elasticity, price
determination and market equilibrium, basic
consumer behavior theory, production and
production cost, national income, money and
banking, monetary and fiscal policies, inflation
and deflation, international trade
หลักการตลาด
3 (3-0-6) คงเดิม
Principles of Marketing
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้ งต้น
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด การตลาด
ดิจิตอล การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing,
meaning and roles of marketing, factor acting
market system, fundamental marketing
management, market segmentation, selecting
target markets, consumer behavior, market
research, digital marketing, usability of
marketing tool in business
ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

ประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และ
โปรแกรมการนาเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology,
internet, search engine, introduction cation system
software application, word processing program,
spreadsheet program, and presentation program
in business, etiquette in using computer system
for operating business
รายวิชา
เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5) ใหม่
Business Information System
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความ
เข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์
เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in
business, enterprise information system issues,
understanding process in business computer,
technology application for various business in
specific areas, information management system,
business analytics, application and software for
business, web technology and innovation and
other areas
กลุ่มวิชาเอก 72 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก 64 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 52 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต
ย้ายไป
122130 ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
บรรจุใน
Introduction to Business
พืน้ ฐาน
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบ
วิชาชีพ
ขององค์การธุรกิจ แนวความคิดรู้ของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ
กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการ
ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาด
ย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง
จริยธรรมและความรับผิดชอบ ต่อสังคมของนัก
221302
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ธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of
business organization, concept pf business
administration, basic characteristics of different
types of business activities, terms of production,
marketing, finance, accounting and human
resource management, small business guideline,
international business, sufficiency economy, ethics
and social responsibility of businessman
พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Organizational Behavior and Leadership
วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ หลักแนวคิดทฤษฎีของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและ
บุคคลอื่น การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ในที่ทางาน การ
รับรูท้ ัศนคติต่องาน การจูงใจ การติดต่อสื่อสารของ
กลุ่ม และทีมการตัดสินใจ ร่วมกัน โครงสร้าง
องค์การ ประโยชน์ของการใช้พลังของกลุ่มต่อ
องค์การ ประสิทธิภาพของภาวะ ผู้นา การสร้างขวัญ
และกาลังใจต่อบุคลากรและการพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์ในองค์การ
Human behavior analysis, factors related to
human behaviors, theoretical concepts of human
behavior change, self-awareness and
understanding of others, human relations in
organization, attitude of job satisfaction,
motivation, communication in group and item,
group decision making, organization structure,
group power use to gain benefits, leadership
effective, creation of courage stimulation and
motivate to employees and human behavior
development in organization

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

122210

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
3(2-2-5)
Behavioral Science for Business
Organization Development
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สาหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมองค์กร การวินจิ ฉัยองค์กร การ
วิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล
การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และ

รายวิชา
เปิดใหม่
ปรับปรุง
แทน
รายวิชา
พฤติกรรม
องค์กรเดิม
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สาระที่
ปรับปรุง

กรณีศกึ ษาการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรม
องค์กร
Applied behavioral science concept and
theory for business organization development,
organization diagnosis, organization behavior
concept and theory, personal behavior analysis
and development, team behavior analysis and
development and case study of organization
behavior development and promotion
122310

ปิดรายวิชา

การสื่อสารในองค์การธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Communication in Organization
กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ
ลักษณะ ความหมายและประเภทขององค์การ
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล รูปแบบการสื่อสาร
ในองค์การ โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการ
สื่อสาร ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ของการสื่อสารใน องค์การ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุม่ บุคคล ความ
พึงพอใจในงาน และการสร้างความ ผูกพันต่อ
องค์การ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์การ
Communicative process in organization,
characteristics, definition and types of
organization, communicative behaviors of
individual, strategies of organizational
communication, differences of individual and group
of people, job satisfaction and creation of
organizational relationship, psychological
knowledge application for supporting efficiency in
organizational communication
122211

การจัดการผลิตและการปฏิบัตกิ าร 3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและการปฏิบัติการ
กิจกรรมและขัน้ ตอนของการทาธุรกิจ การ
วางแผนและควบคุมระบบการผลิต การพยากรณ์
การเลือกทาเลทีต่ ั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การบริหาร
โครงการ การจัดซือ้ และระบบคลังสินค้า การ
วางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน
การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์และการ
แก้ปญ
ั หาการผลิตและการปฏิบัติการ

ย้ายมาจาก
หมวด
พืน้ ฐาน
วิชาชีพ,
ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Production and operation meaning, activity
and steps of business creation, planning and
controlling of production system, forecasting,
location selection, layout planning of production
processing, aggregate planning, project
management, purchasing and warehouse
system, material requirement planning, lean
production system, total quality management,
analysis and tackling of production and
operations
122331

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความสาคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาท
ของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่
ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
นโยบายของรัฐ
Significance of international business, roles of
multinational corporation, exchange rate system,
marketing functions, international human resource
management, affected factors to international
business, law, society, culture, economy, and
government policies

122410

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ความสาคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ
บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
นโยบายของรัฐ
Significance of international business, roles
of multinational corporation, exchange rate
system, affected factors to international
business, law, society, culture, economy, and
government policies

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

122310

วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Science for Business Decision
แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจธุรกิจ
แนวคิดและการจัดการข้อมูลมหัต การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล สถิติ
พืน้ ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือวิเคราะห์
และพยากรณ์สาหรับการจัดการธุรกิจ และการ
นาเสนอข้อมูล
Business decision process and concept, big
data management and concept, data collection,
data classification, principle of statistic for data
analytical, mean for business management
analyzing and forecasting and data presentation

รายวิชา
เปิดใหม่
แทน
รายวิชา
การ
วิเคราะห์
เชิงปริมาณ
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การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพือ่ การจัดการ 3(2-2-5)
Information Use in Business for
Management
บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
ทางการตลาด ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ข้อมูลทางการบัญชี การคานวณต้นทุน การ
วางแผนกาไร การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
Roles of information in business, critical
thinking from financial information, marketing
information, accounting information, human
resource information, cost calculation, cost
analysis, profit planning, information use in
decision making
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ
สรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและ
พัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน แรงจูงใจและความผูกพัน
ในการทางาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความ
ปลอดภัยในการทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจระดับโลก
Human resource management activities,
planning, job design, job analysis, recruitment,
selection, training and development, compensation
and benefits, performance appraisal, motivation
and engagement, safety and health, labor
relations, global human resource management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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122221

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Human Resource Management
กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ
สรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม
และพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน แรงจูงใจในการทางาน
สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยใน
การทางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
ระดับสากล
Human resource management activities,
planning, job design, job analysis, recruitment,
selection, training and development,
compensation and benefits, performance
appraisal, motivation and engagement, safety
and health, labor relations, global human
resource management
ภาวะผู้นาและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็น
เลิศ
3(2-2-5)
Leadership and Organization Management
for Excellence
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นา
ภาวะผู้นากับการสร้างความเป็นเลิศขององค์กร
ตามแนวคิด Thailand Quality Award for
Performance Excellence (TQA) ในด้านการนา
องค์กร ด้านกลยุทธ์ ด้านลูกค้า ด้านการจัดการ
ความรู้ ด้านบุคลากร และด้านปฏิบัตกิ าร

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
เปิดใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

Meaning concept and theory of leadership,
leadership with organization performance
excellence within Thailand Quality Award for
Performance Excellence (TQA), organization
leading, strategy, customer, knowledge
management, work force and operation
122330

122420

การจัดการคุณภาพโดยรวม
3(2-2-5)
Total Quality Management
แนวคิด ปรัชญา การสร้างองค์การ เครื่องมือ
และเทคนิคของการจัดการคุณภาพ โดยรวมการ
สร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อนาไปสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว
Concept, philosophy, organization creation,
tools and technique of total quality management,
product and service value creation, customer
satisfaction making by total quality management
system, society and environment responsibility
lead to green industry
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ การพิจารณาผู้จัด จาหน่ายวัตถุดิบ การเลือก
ทาเลที่ตงั้ การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การ
จัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การ
ขนส่งและการบริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการโลจิสติกส์ และ อุปกรณ์สาหรับการจัดการโล
จิสติกส์
Concepts of logistics and supply chain
management, association between logistics and
supply chain, linking between supply chain and
business strategy, supplier consideration, location
choosing, forecasting, production planning,
inventory management, warehouse management,
transportation and services, management
information systems for logistics and devices for
logistics management

ปิดรายวิชา

122312

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน การจัดซือ้ การเลือกทาเลทีต่ ั้ง การผลิต
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการความ
เสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานในสถานการณ์ที่ผันผวน
The concepts of logistics and supply chain
management, the strategies for logistics and
supply chain management, purchasing, selection
of location, production, inventory management,
warehouse management, transportation and
distribution of goods, information systems for
logistics management, and of Risk management
in supply chains during situations that are not
stable

ปรับรหัส
วิชา, ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(2-2-5) รายวิชา,
Small Business Management and The New ปรับชื่อ
รายวิชา,
Generation Entrepreneurs
ความสาคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจขนาด ปรับ
ย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ คาอธิบาย
รายวิชา
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานทุกด้านของ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมที่ของธุรกิจ
ขนาดย่อม แนวคิดการวางแผนประกอบธุรกิจใน
ระบบการค้ายุคใหม่ ทักษะทางการเงิน โมเดล
ธุรกิจ กรณีศกึ ษาของธุรกิจขนาดย่อม จริยธรรม
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมยุคใหม่
Significance, Roles, Characteristics of Small
Businesses, features and types of the
entrepreneur, operated treats in the
implementation of new generation of
entrepreneurs, small business environment,
concept of business planning in new economy,
financial literacy, business model, case studies
of small business sized enterprises and ethic for
new generation entrepreneurs
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5) ปรับรหัส
รายวิชา,
Research Methodology
ปรับ
พืน้ ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ
คาอธิบาย
ธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย
รายวิชา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย
การรวบรวมข้อมูล สถิตพิ นื้ ฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน การเขียนรายงานผลการวิจัยและการ
นาเสนอ
Foundational research methods in business
management context, problem definition,
research design, population and sampling,
research instrument, data collection, introduction
to statistics and hypothesis testing, report
writing, presentation
การออกแบบแผนธุรกิจ
3(0-3-2) รายวิชา
เปิดใหม่
Business Plan Design
ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ หลักการ
เขียนแผนธุรกิจภาคการผลิตและการบริการ
หลักการเขียนความเป็นมาของโครงการ การ
วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน การ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

122332

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น
ผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Small Business Management and
Entrepreneurship
ความสาคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจขนาด
ย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงานทุกด้านของ
ผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดย่อม
แนวคิดการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
โมเดลธุรกิจ และกรณีศกึ ษาของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม
Significance, Roles, Characteristics of Small
Businesses, features and types of the
entrepreneur, operated treats in the
implementation of entrepreneurship, small
business environment, concept of business
planning, written business plan, business model
and case studies of small and medium sized
enterprises, ethic for entrepreneur

122320

122333

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
พืน้ ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ
การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอและการ
รายงานผลการวิจัย สถิตเิ พื่อการวิจัย การทดสอบ
สมมติฐาน การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูล
Foundational research methods in business
management context, problem definition, research
design, data collection, analysis, report writing,
presentation, common statistics for research,
sampling, hypothesis testing, research software
for data analysis

122321

122322
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สาระที่
ปรับปรุง

วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจ การ
วางแผนด้านการตลาด การวางแผนด้านการผลิต
การวางแผนด้านการจัดการ การวางแผนด้าน
บัญชีและการเงิน
The concepts of business plan, the principles
of writing a business plans in production and
service sectors, the principles of writing a
background of projects, Industry competitive
analysis, SWOT analysis, determining the vision,
mission, goals and business strategy, planning
for marketing, planning for production, planning
for management, and planning for accounting
and finance
122311

การจัดการนวตกรรมทางธุรกิจ
3(2-2-5) รายวิชา
เปิดใหม่
Business Innovation Management
สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะ
แวดล้อมองค์กรความสามารถด้านเทคโนโลยีของ
องค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม
ขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบ
นวัตกรรมสาหรับองค์กร การจัดระบบและ
กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการ
จัดการความรู้ การสร้างและนากลยุทธ์การพัฒนา
ไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง
ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความท้าทาย
ในด้านนวัตกรรมสาหรับองค์กร
Industrial environment, organizational
environment, technological capabilities of
organization, development of organizational
innovation capabilities, design and management
of innovative systems for organization,
organization of systems and knowledge
management processes, knowledge
management technology, creating and
implementing development strategies, new
product development, innovation driven
entrepreneurship (IDE), challenges in innovation
for organization
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับชื่อ
การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ
3(2-2-5) รายวิชา,
ปรับรหัส
Feasibility for Business Establishment
แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ แนวคิดการ รายวิชา,
จัดตั้งธุรกิจ การคิดเชิงออกแบบ การสร้างต้นแบบ ปรับ
คาอธิบาย
สินค้าและบริการ การวิเคราะห์การตลาด การ
วิเคราะห์ทุนมนุษย์และองค์กร การวิเคราะห์บัญชี รายวิชา
และการเงิน การวิเคราะห์การผลิตและโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสังคม
Feasibility study concept, business
establishment concept, design thinking,
prototype, marketing analysis, organization and
human capital analysis, accounting and financial
analysis, logistic and production analysis,
economy analysis and social impact analysis
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมิน
โครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Evaluation
ความหมาย ของโครงการและการประเมิน
โครงการ วิธีการศึกษาโครงการ การวางแผน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินการตามหน้าที่ทางธุรกิจ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการวงแผนโครงการ
การเขียนข้อเสนอโครงการ และการรายงานศึกษา
ความเป็นไปได้และประเมินโครงการ
Meaning of the project and project
evaluation, project methodology, planning the
analysis of environmental affects to business
functions, project feasibility study, project planning
technique, written project proposal and feasibility
studies, reporting and project evaluation

122411

122430

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการและเทคนดก จัดทากลยุทธ์
กระบวนการการกาหนดเป้าหมายของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การนาไปปฏิบัติและการ
ประเมินผล
Meaning, significance, elements of strategic
management, concepts, planning and strategic
management, levels and types of strategy,
processes and techniques of making strategy,
aimed determination processes, business
environment analysis, implementation and
evaluation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และ
อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์ความรู้
ตามหน้าทีท่ างด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศกึ ษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้าง เสริมทักษะการ
ทางานในองค์การธุรกิจ
Situation analysis, problems and business

122412

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกล
ยุทธ์ กระบวนการจัดทากลยุทธ์ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกาหนดทิศทางของ
ธุรกิจ การนาไปปฏิบัตแิ ละการประเมินผลกลยุทธ์
Meaning, significance, elements of strategic
management, concepts, planning and strategic
management, levels and types of strategy,
processes of making strategy, business
environment analysis, direction setting,
implementation and evaluation

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

122413

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และ
อภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์
ความรู้ตามหน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ
กรณีศกึ ษา ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ
และ การสร้างเสริมทักษะการทางานในองค์การ
ธุรกิจ และจัดสัมมนาทางการจัดการธุรกิจ

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับชื่อ
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

122432
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trend discussion, knowledge of business
management functions processing, case studies,
personality development and working skills for
promoting in business organization

สาระที่
ปรับปรุง

Situation analysis, problems and business
trend discussion, knowledge of business
management functions processing, case studies,
personality development and working skills for
promoting in business organization and
Arrangement of seminars on business
management

146271

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication 1
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการ
สัมภาษณ์งาน
Business documents, writing for business
communication, e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing
curriculum vitae; giving a job interview

146271

คงเดิม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business Communication 1
เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ การส่ง
โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง
ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการ
สัมภาษณ์งาน
Business documents, writing for business
communication, e-mailing, faxing, writing
memorandum and business letters; composing
curriculum vitae; giving a job interview

146371

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication 2
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้ หา
เชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา
ทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อน
สอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการสมัครงาน
Business document translation; discussion in
business contexts; making business calls; business
dealing; test preparations for job applications

146371

คงเดิม
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business Communication 2
การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน
เนือ้ หาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การ
เจรจาทาการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าทางานและ/หรือใช้ในการ
สมัครงาน
Business document translation; discussion in
business contexts; making business calls;
business dealing; test preparations for job
applications

122433

นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการความรู้
3(2-2-5)
Business Innovation and knowledge
Management
แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์
ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเชื่อมโยงกลยุทธ์
ธุรกิจกับการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การถ่าย

ปิดรายวิชา
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โอน การประยุกต์ใช้ และประเมินผลสาเร็จของการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจดิจทิ ัล
กระบวนการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ การ
แบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในมุมมอง
ทางการจัดการในระดับองค์การและระดับสากล
Concept, principles, types, knowledge
development of business innovation, linking the
business strategies with product innovation
management, transferring, applied and
achievement evaluation of business innovation
management, digital business, knowledge,
management process, knowledge creation,
knowledge sharing and knowledge implementation
on managerial view point in organization and
universals
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
122211 การอบรมและพัฒนาบุคลากร
3(2-2-5)
Training and Personnel Development
แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสาคัญของการ
ฝึกอบรม กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความ
จาเป็นในการฝึกอบรม กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม
การใช้เทคนิคการอบรมทุกรูปแบบ การเขียน
โครงการการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม
Concept of human resources development,
human resource develop method importance of
training, training process finding training,
necessary training objective setting curriculum and
training program setting, use of training
techniques, creation of training result evaluation
122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์
3(2-2-5)
Industrial Relations
แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ความสาคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงาน
สัมพันธ์ สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่
เกลี่ยและการระงับกรณีพพิ าท แรงงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัญหา
แรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน
Concept of industrial relation management,
importance of evaluation, labor relation theories,

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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122334

122335

labor union, social security, labor disputes
conciliation and settlement, employers and
employee's relationship and actual labor problems
in countries at present
การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
หลักการจัดสานักงานสมัยใหม่ ระบบสานักงาน
การออกแบบสานักงาน การบริหารงานเอกสารโดย
ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องใช้ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างบุคคลใน
สานักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม
Principles of the modern, office management,
the office system, office design, document
management by technology and electronic
instrument, interpersonal communication in office,
supply management and controlling

การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Negotiation and Conflict Management in
Business
ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและ
เทคนิคการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
Theories, factors, processes and strategies of
business negotiation, natures, types and
techniques of conflict management in business

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

122231

122232

การจัดการสานักงานสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Office Management
แนวคิดในการจัดการสานักงาน การวางแผน
การทางานในสานักงาน การปรับปรุงงานใน
สานักงาน การจัดโครงสร้างสานักงาน การ
บริหารงานบุคคลในสานักงาน การมอบหมายงาน
และควบคุมงานในสานักงาน การบริหารงาน
เอกสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ใน
สานักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในสานักงาน
สานักงานอัตโนมัติหรือสานักงานเสมือน การ
บริหารการประชุม การบริหารสภาพแวดล้อมใน
สานักงาน และการบริหารพัสดุสานักงาน
Office management concepts, planning, job
improvement, structure, personnel
administration, job assignments and job control
in the office, document management, modern
information technology, office tools, virtual
office, meeting management, office environment
and Procurement.
การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Negotiation and Conflict Management in
Business
ความรู้พ้นื ฐานของการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ ทฤษฎี กลยุทธ์ และกระบวนการของการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทักษะการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ การสื่อสาร จริยธรรมในการเจรจา
ต่อรอง องค์ประกอบของความขัดแย้ง เทคนิคและ
การบริหารความขัดแย้งทางธุรกิจ การเสริมสร้าง
ความฉลาดทางอารมณ์
Introduction to business negotiation,
theories, strategies and processes of business
negotiation, skill of business negotiation,
communication, ethics in negotiation, elements
of conflict techniques and conflict management
in business, enhancing emotional intelligence

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

1. ปรับรหัส
วิชา
2. ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Change Management
หลักการแบบจาลองทางด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 6 ภายใน
องค์การ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ รูปแบบ
กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร
Principles, models of change management,
factors of change in organization, internal and
external factors, impacts of change to
organization, types, change management process
and communication
122333

122334

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต
ธุรกิจ
Change Management in Crisis 3(3-0-6)
แนวคิดของการจัดการการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะ
วิกฤตทางธุรกิจ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะ
วิกฤตแต่ละประเภท ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ภาวะวิกฤต การบริหารความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด ขั้นตอนการ
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต องค์การทีม่ ี
สมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมที่เป็น
วิกฤตและโอกาสสาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ในอนาคต
Concept of change management, Concept
of crisis, Type of business crisis, Change
strategies for each type of crisis,
Transformational leadership in a crisis, Conflict
management and negotiation, Stress
management, Changes management process in
a crisis, High performance organization and
trends in critical environments and opportunities
for organizational change in the future.
การจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ 3(2-2-5)
E-Commerce Management
หลักการ รูปแบบการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ในการสื่อสารกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
ภายในองค์กรโดยระบบอินทราเน็ต และเพื่อ
ประโยชน์ภายนอกองค์กรในการสื่อสารกับ

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

รายวิชา
เปิดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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การบริหารคลังสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความสาคัญของการคลังสินค้า หลักพืน้ ฐานของ
การดาเนินงานคลังสินค้า การจาแนกประเภท
คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกทาเลที่ตงั้
ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการ
คลังสินค้าด้วยระบบโซ่อุปทาน
Importance of warehouse, basic principles of
warehouse operation, warehouse classification,
factors of planning of location choosing, inventory
management system, and Warehouse
management by supply chain system

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

122342

122241

ผู้บริโภคและผูจ้ าหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่
ประสบความสาเร็จ
Principles of E-commerce models for
internal communications with related persons
through intranet and external communications
with customers and distributors through the
Internet. Study cases of successful E-Commerce
companies with integration of business model
การจัดการคลังสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management
ความส าคัญ ของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน
ของการดาเนินงานคลังสินค้า การจาแนกประเภท
คลังสินค้า การเลือกทาเลที่ตงั้ ศูนย์กระจายสินค้า
การพยากรณ์ ระบบการจัดซื้อ การจัดการต้น ทุน
คลั ง สิน ค้า ระบบการควบคุม สิน ค้า คงคลั ง การ
จั ด การค ลั ง สิ น ค้ า แบ บ ลี น ส ารสนเท ศแล ะ
เทคโนโลยี กฎหมายสาหรับคลังสินค้า
Importance of warehouse, basic
principles of warehouse operations, warehouse
classification, location choosing, a distribution
center, forecasting, procurement system,
warehousing cost management, inventory
control system, lean warehouse management,
Information and Technology, and Laws for
warehouses
การจัดการการขนส่ง
3(2-2-5)
Transportation Management
แนวคิดการจัดการการขนส่ง การเลือก
รูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การขนส่งระหว่างประเทศ พาหนะและอุปกรณ์
ด้านการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง การจัดเส้นทาง
การขนส่ง การจัดการรถขนส่ง การจัดการ
บุคลากรด้านการขนส่ง กฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
การขนส่ง
The concepts of transportation management,
mode selection, multimodal transport,
transportation for export, vehicles & equipment,
transportation costs, routing, transport vehicles
management, transporter Management, and the
laws that are related to transportation

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับชื่อ
รายวิชา,
ปรับรหัส
รายวิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
เปิดใหม่
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122343

122344

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 3(2-2-5)
Information Technology for Logistics
แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการฐานข้อมูลในการวางแผนและการ
ดาเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ERP โปรแกรมสาหรับการพยากรณ์ การจัดการ
ตารางการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การคิด
ต้นทุนและค่าบริการขนส่ง การบริหารการจัดเก็บ
สินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้า และการจัด
ตารางเวลาการปฏิบัติงาน การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
Concept of management of information
technology, databases management and their
use in planning and logistics operations, the
application of ERP programs, forecasting
programs, production schedule management,
inventory management, costing and freight
charges, product storage and transfer
management and scheduling operations, the
application of information technology to develop
and increase efficiency of industrial logistics
systems
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพือ่
สิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Green Logistics and Supply Chain
Management
แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานในแบบของ Green SCOR Model เครื่องมือ
สาหรับการวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินระดับ
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิง่ แวดล้อม
แนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ
สิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ
Concepts in green logistics and supply chain
management, green logistics and supply chain

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
เปิดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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122440

การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
หลักการจัดการธุรกิจบริการ การให้บริการ
ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การดาเนินงาน การ
ควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท
คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการสาหรับ
การพัฒนาประเทศ และกรณีศกึ ษา
Principles of service business management,
service, types, characteristics, operation, service
quality, role, feature of service entrepreneur foe
national development and case studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

122251

122252

management in the Green SCOR Model, tools
for green logistics and supply chain analysis, the
impact of green logistics and supply chain,
assessment of environmentally friendly of
logistic and supply chain management,
application of green logistics and supply chain
management concepts, practices for global
green logistics and supply chain management
การจัดการธุรกิจบริการ
3(2-2-5)
Service Business Management
หลักการจัดการธุรกิจบริการ การให้บริการ
ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การดาเนินงาน การ
ควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท
คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
สาหรับการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ และกรณีศกึ ษา
Principles of service business
management, service, types, characteristics,
operation, service quality, role, feature of
service entrepreneur for national development,
hospitality Industry and case studies
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
Retail Business Management
ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะ
พืน้ ฐานของธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ รูปแบบ
และวิธีการดาเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ และ
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก
สภาพแวดล้อมและการแข่งขันธุรกิจค้าปลีกใน
ภาพรวม รูปแบบต่าง ๆ ของการดาเนินการ ธุรกิจ
ค้าปลีก พฤติกรรมผูบ้ ริโภคในธุรกิจค้าปลีก การ
บริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารจัดการการ
งานส่วนหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ การ
เลือกทาเลและการจัดรูปแบบ ร้านค้า
Meaning definition types and basic
characteristics of retail business, operation
methods, services, marketing, target customers,
Internal and external factors that influence
various types of retail businesses, the future
trend of retail business, environment of retail

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
เปิดใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

business , forms of retail business operation,
consumer behavior in retail retail business
management in storefront and non-storefront
management, products, location selection and
store formatting
122253

122354

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
Community Enterprise Management
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประเภทของวิสาหกิจ
ชุมชน กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การ
พัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสร้าง
เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน และการสื่อสาร
การตลาดสาหรับวิสาหกิจชุมชน
The concepts of community economics, the
concepts of community enterprises, the
characteristics of community enterprises, the
categories of community enterprises, process
development of community enterprises,
production and production development of
community enterprises, marketing management
of community enterprises, development
strategies of community enterprises, networking
of community enterprises, and Marketing
communications for community enterprises
การจัดการธุรกิจศึกษา
3(2-2-5)
Education Business Management
แนวคิดและประเภทธุรกิจศึกษา อุปสงค์และ
อุปทานทางการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศึกษา กลยุทธ์
การจัดการธุรกิจศึกษา การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
ธุรกิจศึกษาไทย
Type and concept of education business,
demand and supply education, education
investment, cost and benefit education,
education environment, education business
strategies management and case study of
education business

รายวิชา
เปืดใหม่

รายวิชา
เปิดใหม่
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กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
122450 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต 122420
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานใน
สถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills, in the management in
private or government workplace
122451

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต 122422
Co-operative Education
การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์การ
ภาครัฐ หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience,
improving working skills in the management as an
apprentice in private or government workplace

122452

122421

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการของ
องค์การ
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussion in the management of organization
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
งานในสถานประกอบการ องค์ก ารภาครัฐ หรือ
เอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills, in the management in
private or government workplace
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัดโดยมี
พนักงานทีป่ รึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทาหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการ
กาหนดลักษณะแผนงานการปฏิบตั ิงาน และทา
รายงานภายหลังเสร็จสิน้ การปฏิบัตงิ านเพื่อการ
ประเมินผลการศึกษา
Practical training in various organizations:
public and private sectors. As a trainee with a
staff advisor assigned by the organization to be
in charge of student performance. The work
plan has been defined. And make a report after
the completion of the work for educational
evaluation
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจ
Studying, collecting data, researching,
analyzing, report writing, presenting and
discussion in business management
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา,
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001111
005171
005173

100004
122130
128120
004xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ

กฎหมายธุรกิจ
ธุรกิจเบือ้ งต้น
หลักการตลาด
กลุ่มวิชาพลานามัย

รวม

001103
001112
003134
003136

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
หรือ*
พะเยาศึกษา*

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

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

001101
001102
004101

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

122110

ธุรกิจเบือ้ งต้น

3(3-0-6)

124132
126100

การบัญชีสาหรับผู้ประกอบการ
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
001103
003201
003202

122131
124151

221110

หลักการจัดการ
การบัญชีการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทาง
ธุรกิจ
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

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

122120

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
หลักการจัดการ

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

121101
128120

การเงินธุรกิจ
หลักการตลาด

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

3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

122

00xxxx
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
3(3-0-6)
3(3-0-6)

122210

พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นา

3(3-0-6)

122230

การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

122231
126100

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น

รวม

005172
00xxxx

122220
122331
146271

122xxx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวติ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 1

วิชาเอกเลือก
รวม

001204
002202
100004
122210

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
กฎหมายธุรกิจ
พฤติกรรมศาสตร้พ่อื การพัฒนา
องค์กรธุรกิจ

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

122211

การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ

3(2-2-5)

146132

การฟังและการพูดใน
ชีวติ ประจาวัน
รวม

3(2-2-5)

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

18 หน่วยกิต

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
3(3-0-6)
002201
004201

พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม

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

122220
122221

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาวะผู้นาและการจัดการองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศ
การบัญชีบริหาร
วิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

124213
122xxx

3(3-0-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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121211
122310

122330
122420

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
การสื่อสารในองค์การธุรกิจ

การจัดการคุณภาพโดยรวม
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)
122310

วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

3(3-0-6)

122311

การจัดการนวตกรรมทางธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

122312
221302

122xxx
xxxxxx

122332
122333
122433

146371
122xxx
xxxxxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การเป็นผู้ประกอบการ
ระเบียบวิธีวิจัย
นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการ
ความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจ 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

122xxx
xxxxxx

3(2-2-5)

122320

3(2-2-5)
3(2-2-5)

122321

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

122322
146200
122xxx
xxxxxx

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย

การออกแบบแผนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(0-3-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
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122410
122430
122443
122432
122xxx

122450
122451
122452

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินธุรกิจ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
การศึกษาอิสระ
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
13 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

122410
122412
122411
122413
122xxx

122420
122421
122422

ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษาความเป็นไปได้การ
จัดตั้งธุรกิจ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน
การศึกษาอิสระ
สหกิจศึกษา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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127
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 8 กันยายน 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. อ.จิตติมา สกุลเจียมใจ
2. ผศ.สุธี ขวัญเงิน
3. ดร.ฑาริกา พลโลก
4. ดร.สุจติ รา วสุวัต
5. ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา
6. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
7. อ.สิริมา นาคสาย
8. รศ.ดร. กฤตภา แสนไชยธร
9. ผศ.ดร. อรรถไกร พันธุ์ภักดี
10. นายเกียรติภูมิ ปันตา
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
2. ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ลาราชการ)
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ลาราชการ)

ประเด็นการพิจารณา
1. ลักษณะโดยรวมของหลักสูตร
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีดังนี้
1.1 ควรปรับชื่อรายวิชาที่เป็นเอกเลือกให้มคี วามน่าสนใจมากขึ้น เช่น ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ เปลี่ยนเป็น ธุรกิจระหว่างประเทศและกลยุทธ์ยุคดิจทิ ัล เป็นต้น
1.2 ควรจะมีรายวิชาที่ส่อื ไปในทิศทาง data analytic เพื่อให้นิสติ คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึน้ จริงได้
1.3 วิชาในเอกเลือกสามารถที่จะนามารวมกันและตั้งเป็นรายวิชาใหม่ให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น เช่น รวม 3 วิชา คือ ภาวะผู้นามืออาชีพ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการวิกฤตทาง
ธุรกิจ ให้เป็นรายวิชาเดียว คือ ภาวะผู้นาและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต เป็นต้น
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2. รายวิชาเอกเลือก
ควรจะต้องกาหนดรายวิชาให้มีความน่าสนใจกว่านี้ เช่น กลุ่มรายวิชาด้านการจัดการ
องค์กร อาจจะต้องเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ E-Business E-commerce หรือรายวิชาเกี่ยวกับ IT เข้ามา
สนับสนุน กลุ่มรายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการควรจะแบ่งเป็นบรรยาย 50 และปฏิบัติ 50 เน้น
project based learning และกลุ่มรายวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์ อาจจะต้องมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดหา เข้าไปด้วย เป็นต้น
3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ข้อเสนอแนะ คือ ผูป้ ระกอบการและผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิ ัล
และนิสติ จบไปแล้วควรที่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งควบคุมภาวะทางอารมณ์ของตนเองได้
เป็นอย่างดี
4. ปรัชญา
ข้อเสนอแนะ คือ ปรัญชามีความน่าสนใจ โดยต้องปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญามากขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ครบถ้วนดี
6. โครงสร้างหลักสูตรและจานวนหน่วยกิต
ข้อเสนอแนะ กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ มีความเหมาะสมทัดเทียมกับสถาบันอื่นได้
7. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ข้อเสนอแนะ ควรระบุลักษณะอันพึงประสงค์ที่โดดเด่นให้สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจ ใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยกาหนดให้ผู้เรียนจบมามีทักษะด้านการบริหาร การมีบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการนาเสนอด้วยสื่อที่เหมาะสม
เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
วันที่ 8 กันยายน 2563
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงิน
Assistant Professor Suthee Khwanngern
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นายสุธี ขวัญเงิน
31799001xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 1674
065-594-7890
Khwan_ngern@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2539
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ
สุธี ขวัญเงิน (2563). การเลิกจ้าง...ทางรอดวิกฤตจริงหรือ?. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ท
เทิรน์ วิจัย ครั้งที่ 6, (29 พฤษภาคม 2563). ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ . หน้า 1081-1093.
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ประวัติ
ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
Theerut Muenwongthep, Ph.D.
นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ
16409000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1508
โทรศัพท์
091-838-7519
Theerut.mu@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2555
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2550
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, จังหวัดพะเยา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, สุริยา ส้มจันทร์, ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ และอัจฉราวดี แก้ววรรณดี. (2563).
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพืน้ ที่ภาคเหนือผ่านด่านบ้านฮวก จังหวัด
พะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 91-107.
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วิชาการระดับชาติพบิ ูลสงครามวิจัย ครัง้ ที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561, 23 มีนาคม 2561,
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 310-318.
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ประวัติ
ดร.สุจิตรา วสุวัต
Suchitra Vasuvat, Ph.D
นางสาวสุจิตรา วสุวัต
31006011XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1608
โทรศัพท์
062-829-6426
suchitra.va@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
การจัดการดุษฏีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การและการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
คุรุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2531
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
สุจิตรา วสุวัต และฤทัยภัทร พิมลศรี. (2563). กลยุทธ์การบริหารจัดการโฮมสเตย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน
บ้านโซ้ หมูบ่ ้านเกษตรวิถีพุทธ จังหวัดพะเยา. วารสารสิรนิ ธรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัย. 21(1), มกราคม -มิถุนายน 2563, หน้า 118127.
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ประวัติ
ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา
Apinyaporn Sopa, D.B.A.
นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา
14805000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1651
โทรศัพท์
083-622-7176
apinyaporn.so@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2562
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2555
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2552
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
อภิญญาภรณ์ โสภา, ฑาริกา พลโลก และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2563). ปัจจัยของมาตรการการดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพองค์กร. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(2), 13 พฤษภาคม 2563, 81-99.
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ประวัติ
นางจิตติมา สกุลเจียมใจ
Jittima sakuljiamjai
นางจิตติมา สกุลเจียมใจ
36001010XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1670
โทรศัพท์
080-221-7222
jittimasakul@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2543
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2546
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2540
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
จิตติมา สกุลเจียมใจ, นิรมล พรมนิล, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ฑาริกา พลโลก, ณปภา สุวรรณรงค์
และดัสสัน เสมอเชื้อ. (2563). การจัดการบริษัทขยะจาลองแบบมีสว่ นร่วมของตาบลหนอง
หล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้ง
ที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 139-152.
นิรมล พรมนิล, จิตติมา สกุลเจียมใจ, ณปภา สุวรรณรงค์ และนริษรา ประสิทธิปานวัง. (2563). โอกาส
การส่งออกสินค้าภาคเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา.
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ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563. เชียงใหม่:
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 124-138.
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ประวัติ
นางสาวสิริมา นาคสาย
Sirima Naksai
นางสาวสิรมิ า นาคสาย
33305006XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1608
โทรศัพท์
087-256-9030
sirimanaksai@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2548
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
สิรมิ า นาคสาย. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิรน์ วิจัย ครั้งที่ 6, 29 พฤษภาคม
2563, ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ . 1062-1066.

147

ภาคผนวก ฉ
แผนภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ลาดับ
1*

2

3

ชื่อ – สกุล
นายสุธี ขวัญเงิน

นายธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ

นายสาธิต เชือ้ อยู่นาน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31799001xxxxx

16409000XXXX

36356010XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

อาจารย์

บธ.ม.
บช.บ.

ปร.ด.

ศ.ม.

4*

5

นางสาวฑาริกา พลโลก

นางบุญญานุช
ชีวาเกียรตยิ่งยง

5420100XXXXX

30010002XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

ศษ.บ.
บธ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
D.B.A

บช.ม.
บธ.บ.
บช.บ.

สาขาวิชา
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
บริหารธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)
การวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ศึกษาศาสตร์
การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ
Human Resource
Management
and
Organizational
Behavior
การบัญชี
การจัดการทั่วไป

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ปี
2564 2565 2566 2567 2568
1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ

2543
2539

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561
2555
2550

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ

2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Chungnam National University,
South Korea

2560
2544
2562
2551
2549
2557

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2549
2539
2529
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ลาดับ
6*

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุจิตรา วสุวัต

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31006011XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
กจ.ด.
บธ.ม.

ค.บ.

7*

8*

9

นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา

นางจิตติมา สกุลเจียมใจ

นางสาวสิริมา นาคสาย

1480500OXXXXX

3600101Oxxxxx

33305006XXXXX

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ศศ.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.

บธ.ม.
บธ.บ.
รป.บ.
บธ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการ
ภาครัฐ
การบริหาร
องค์การและการ
จัดการ
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
ภาษาไทย

การจัดการทั่วไป
(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
การตลาด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2540

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2540

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2531
2562
2555
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2543
2546
2540
2551
2548

จานวนชั่วโมงภาระงานสอน/ปี
2564 2565 2566 2567 2568
1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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