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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
วิชาเอก
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 ที่มาและความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น
13.2 รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3
1.
2.
3.

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ

หนา
4
4
4
4
4
5
5
8
6
6
7
7
7
7
8
9
9
10
10
19
19
22
22
22

2

สารบัญ (ตอ)
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.6 ความหมายของเลขประจําวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.3 อาจารยผูสอน
3.2.4 อาจารยพิเศษ
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4
1.
2.
3.
4.

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2560
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
4.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเฉพาะ ปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดที่ 5
1.
2.
3.

หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หนา
30
35
67
65
66
69
71
74
74
77
77
82
87

102
102
102

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

104
104

หมวดที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.

105
105
105
107
107

การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกํากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
คณาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

3

สารบัญ (ตอ)
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 8
1.
2.
3.
4.
ภาคผนวก
ก
ข
ค
ง
จ

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ
แผนกลยุทธการสอน

สาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการเรียนรูตามการจัดวิชาในแผนการศึกษา (Curriculum map of course)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
รายงานการประชุม ประวัติผูวิพากษ และผลการวิพากษหลักสูตร
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
- วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ. 2559
ฉ ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร

หนา
108
109
110
110
111
112
112
112

113
177
175
180
185
197
202
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
__________________
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business
Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก

ไมมี

4. จํานวนหนวยกิต

จํานวนไมนอยกวา 129 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
5.3.1 รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ ทั้งนี้นิสิตตางชาติตองมีทักษะการใชภาษาไทยไดเปน
อยางดี
5.3.2 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559
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5.3.3 เปนไปตามประกาศวาดวยการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
6.2 เริ่มใชภาคการศึกษาตน
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัต2560
ิ /7 เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่/ เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที/่ 236 )11/2560( เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ 2552 ในปการศึกษา 2562 (หลังเปดสอน 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เจาของธุรกิจของตนเองหรือสานตอกิจการของครอบครัว
8.2 พนักงานในสถานประกอบการทางธุรกิจหรือองคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
8.3 นักวิจัยอิสระ นักวิจัยในองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1.

ชื่อ –นามสกุล

นางนันทวัน เหลี่ยมปรีชา

2.

นางสาวจิตตินุช วัฒนะ

3.

นางศิริวรรณ กิจโชติ

4.

นางสาวอุดมลักษณ ศรีชัวชม

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา

สาขาวิชา

-

D.B.A.
M.B.A.
กศ.บ.

Business administration

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

M.B.A.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

-

Ph.D.
บธ.ม.

Management
การจัดการทั่วไป
การบริหารการปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยว
Management
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
การจัดการการผลิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Business Administration
ชีววิทยาประมง

บธ.บ.
5.

นางบุณยสุภางค สุวรรณธเนศ

-

M.B.A.
วท.บ.

การแนะแนว

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห
หลักสูตรป
2555
12

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/สัปดาห
หลักสุตรปรับปรุง
2560

สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

14

14

2558
2547

สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

18

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544
2539

ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การ
ศึกษา

ประเทศ

University of South Australia
Wollongong University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Johns Wales University
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2534
2528

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2542
2538
2543
2539

University of Southampton
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

12
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากกรอบยุทธศาสตร ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) มีความเห็น เพิ่มเติ มว า
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ต องมี ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติ
ดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง 5 ป ในสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น
ยังคงตองเผชิญกั บ การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวั ฒน ไดแก การรวมตัวของกลุ มเศรษฐกิจ ทําใหการ
เคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี สงผลตอรูปแบบระบบ
การคาและระบบเศรษฐกิจของโลก การดําเนินธุรกิจมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย และปจจัยภายในซึ่ง
เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานที่ไมเพียงพอ ขอจํากัดทางดานศักยภาพทางเทคโนโลยีในประเทศ ขอจํากัดดาน
กฎหมาย เมื่อสถานการณ หรือปจจัยไดถูกนํามาพิจารณา จึงมีผลใหฝายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
แหงชาติ ตองการเรงปรับโครงสรางและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดวยการกําหนดยุทธศาสตรแหงชาติ
สําหรับสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชน การสรางฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งสมดุลอยางสรางสรรค
การสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น การสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการผลิต การคา การสรางความมั่นคงของ
พลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จากการวิเคราะหวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กําหนดยุทธศาสตร
ThaiLand 4.0 ใหเปนเศรษฐกิจใหม ที่ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value - Based Economy
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การบริหารจัดการแนวใหม เทคโนโลยีประยุกต ประกอบกับทิศทางตาม
แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ ข องประเทศไทยตามที่ กล าวมา ทํ า ให ห ลั ก สู ต รต อ งพั ฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คลด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ให มี ค วามรู ค วามสามารถ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ปรั บ ตั ว เข า กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเปนสวนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากลได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวัฒนที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกไดเปดพรมแดนการคาและการลงทุน ประชาคมแตละแหงทั่ว
โลกสามารถติดตอถึงกันไดโดยไมมีขีดจํากัด เกิดการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ความรูและเทคโนโลยี มีการ
ติดตอสื่อสารและทําธุรกรรมระหวางกันไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑
กระแสโลกาภิวัตนได ทําใหมุมมองทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรม มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล
จากการวิเคราะห สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมและทิศทางที่พบในประเทศ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตามที่กลาวมา ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการ
บริหารธุรกิจใหมีคุณลักษณะและมุมมองที่สามารถเขาใจในสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการบริหารจัดการ
ธุรกิจใหบรรลุเปาหมายภายใตวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูต รและความเกี่ยวของกับพัน ธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
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จากผลกระทบดังกลาว สงผลใหการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่จําเปนสําหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ มีความสามารถทางดาน
ความคิด ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย อยางมีจริยธรรม มี
ความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตัดสินใจโดยใชขอเท็จจริง เพื่อแกปญหาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในองคกรอยางเปนระบบ ตลอดจนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อให
สามารถแขงขันไดในยุคเศรษฐกิจไรพรมแดนทั้งนี้เพื่อใหเกิดการสรางสรรคและพัฒนาทักษะในการแกปญหา
ทางดานการบริหารธุรกิจทั้งภาคบริการและภาคการผลิตตางๆ อันจะกอใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการ
สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร Thailand 4.0 (เกษตร
อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก และบริการ) รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
รวมกับจุดแข็งในสังคมไทย และนโยบายการสรางมูลคาเพิ่ม
12.2 ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปณิธานอันแนวแนที่จะดํารงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนสากล
ในอันที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเกื้อหนุนตอการพัฒนาประเทศ และ
สามารถแขงขันในระดับนานาชาติไดแบบยั่งยืน มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูรอบรูทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
มีความเปนสากลทั้งในเชิงเทคโนโลยีและภาษาที่จําเปน รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ
การพัฒนาหลักสูตร มีการบริหารและการจัดการการศึกษาในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ดาน
ความรู ทักษะที่มีความหลากหลาย และทันสมัย สามารถเชื่อมโยงความรูมาสูการปฏิบัติ ตลอดจนการสราง
เครือขาย (Networking) เพื่อใหเกิดความรวมมือของภาคสวนตางๆ ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย
และการบริการวิชาการ ในการสรางประสบการณทางการบริหารธุรกิจ ใหสอดคลองกับสถานการณจริงทาง
ธุรกิจ และความตองการใชบัณฑิต เพื่อการจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปนการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับปณิธานและพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอุตสาหกรรมที่เปนยุทธศาสตรของภาคเหนือตอนลาง อันไดแก อุตสาหกรรม
เกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อุตสาหกรรมทองเที่ยว การพัฒนาสมุนไพร การพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ
และระบบโลจิสติกส ซึ่งจะสามารถสรางบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามความตองการในแผนกลยุทธ ในการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติได ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหนวยธุรกิจ ตั้งแต
ผูขายปจจัยการผลิต ผูประกอบการ พนักงานและผูบริโภค ตลอดจนสถานการณที่เปนมิตร ดานสิ่งแวดลอม
ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร ในเขตภาคเหนือตอนลาง ในระยะเวลา 5 ป
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/
โปรแกรมวิชาอื่น)
1) หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่สอนใหนิสิตในหลักสูตรอื่นเรียน มีดังนี้
- รายวิชา 213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
- รายวิชา 213130 หลักการตลาด
3(3-0-6)
- รายวิชา 213260 การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
- รายวิชา 213270 การจัดการการปฏิบัติการเบื้องตน
3(2-2-5)
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2) หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนิสิตเรียนจากหลักสูตรอื่น ๆ มีดังนี้
- รายวิชา 214114 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
- รายวิชา 214115 เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
- รายวิชา 222103 หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
- รายวิชา 222200 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
- รายวิชา 231260 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
- รายวิชา 231351 การจัดการธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต
3(2-2-5)
- รายวิชา 808101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
13.2 การบริหารจัดการ
1) แตงตั้งผูรับผิดชอบและผูประสานงานรายวิชาที่สอนรวมเพื่อทําหนาที่ประสานงานกับ
ภาควิชา อาจารยผูสอน และนิสิต ในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการดําเนินการ
2) มอบหมายใหมีอาจารยรับผิดชอบรายวิชาในการพิจารณารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลการเรียนการสอน
3) มอบหมายคณะกรรมการประจําหลักสูตร ควบคุมดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา
4) ในการจัดการเรียนการสอนจะตองมีการประสานงานกับคณะตาง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิต
ในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหารและอาจารยผูสอน
ซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อใหนิสิต
ไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้
5) สวนนิสิตที่มาเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึง
ผลการเรียนรูของนิสิตวาสอดคลองกับหลักสูตรที่นิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตผูมีความรูและมีทักษะทางดานการจัดการธุรกิจ มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจ ใฝรู สามารถคิดวิเคราะหและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานไดจริงในองคกรตาง ๆ รวมถึง องคกรทางธุรกิจ รวมสรางสรรคเพื่อใหเกิดการพัฒนา
องคกรธุรกิจอยางยั่งยืน ภายใตสถานการณที่มีความทาทาย ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่
ดี ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับนโยบายชาติ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีทักษะในการทําวิจัยพื้นฐาน และสามารถนํา
งานวิจัยมาเปนเครื่องมือในการแกปญหาขององคกร ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางผาสุก และมุงมั่นในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ มีความพรอมที่จะเขาแขงขันกับแรงงานตางชาติ
ความสําคัญ
จากกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) สงผลแนวทางในการดําเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ทําใหตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตใหสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
นําไปสูการผลิตบุคลากรที่มีความพรอมและสามารถสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ใหมีการเติบโตอยาง
ยั่งยืนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีทักษะความรูและความสามารถทางดานการบริหารธุรกิจ
2) มีภาวะผูนําที่ปฏิบัติงานไดจริง ในโลกปจจุบันและอนาคต
3) สามารถนํ า ความรู ท างดา นบริ ห ารธุร กิจ ไปประยุ กต ใชใ นการดํ าเนิ น ธุร กิจ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
4) สามารถทําวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ และสามารถนําเอางานวิจัยมาเปนเครื่องมือเพื่อคนหา
ปญหาและระบุสาเหตุของปญหา
5) สามารถนําเสนอผลงานวิจัยใหแกหนวยธุรกิจเพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชแกปญหา
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจได
6) มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (4 ป)
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหบัณฑิตมีอัตตลักษณ เกง

กลยุทธ
1.1) มหาวิทยาลัยพัฒนา
ปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการผลิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ 5 ที่
สมบูรณ
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งาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกง
พิชิตปญหา เปนที่ตองการของแหลงจางงาน
ระดับแนวหนาของประเทศ (Demand
Based Competency) และไดรับคาจางใน
อัตราจางตามเกณฑเฉลี่ย

กลยุทธ
บัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งหลักสูตรจะ
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพนิสิต
เชน
- สรางวัฒนธรรมองคกรสู
Knowledge Based Society ดวย
จิตสํานึกของความใฝรูใฝเรียน
- ใหนิสิตสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ดวยตนเองดวยระบบ e-Learning
ซึ่งสถานพัฒนาวิชาการดานภาษา
(Language Center)จะเปนหนวย
สนับสนุน
- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนทักษะ
โครงการฝกอบรม โครงการศึกษาดู
งานแกนิสิตและคณาจารยเพื่อปรับ
ระบบการเรียนการสอนที่เนนนิสิต
เปนศูนยกลางและมีสวนรวมในการ
เรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและ
ผูสอน กระบวนการเรียนรูที่ยึดหลัก
ใหเห็น ใหคิด ใหคนหา หลักการ
(ทฤษฎี) และใหปฏิบัติ
- จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ
สําหรับวิชาชีพโดยเนนการพูดและฟง
ทุกปการศึกษาตอเนื่องกันไปจนครบ
จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตร
- มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/
ภาครัฐมาบรรยายพิเศษ อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง
- มีหองปฏิบัติการที่ใชสําหรับการ
ทํางานกลุม อภิปรายปญหา หรือจัด
ประชุมกลุมยอย แกนิสิตและ
อาจารย

หลักฐาน/ตัวบงชี้
2. มีแผนการสอนในรูปของ มคอ. 3
และ 4 ที่เอื้อตอการเรียนรูดวย
ตนเอง
3. นิสิตตองมีการฝกงานหรือ
สหกิจศึกษา หรือการศึกษาแบบ
บูรณาการกับการทํางาน (Work
Integrated Learning) (ดูจาก มคอ.
4)
4. มี มคอ. 3 คูกับ มคอ. 5 ทุก
รายวิชา
5. รอยละ100 ของนิสิตที่ทํา
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี (6-9
หนวยกิต)
6. รอยละ 100 ของนิสิตที่ผานการ
สอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย
7. มีผลงานที่เปนโครงงานที่สามารถ
แกปญหาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกิจกรรมขององคกรธุรกิจไดอยาง
เปนรูปธรรมจากการเขารวมกิจกรรม
สหกิจศึกษาที่สามารถเขารวม
ประกวดได อยางนอย 1 โครงงาน
8. มีนิสิตที่มีความพรอมเขารวม
การศึกษาแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน (WIL)
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กลยุทธ
- มีระบบ Co-operative Education
ทั้งในและตางประเทศ เปนทางเลือก
สําหรับนิสิตที่มีความพรอม
- มีระบบการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การกับการทํางาน (Work
Integrated Learning) แกนิสิตที่มี
ความพรอม โดยใชเครือขายกับหนวย
ธุรกิจที่ไดทําความรวมมือกับทาง
มหาวิทยาลัย และมีการสราง
เครือขายเพิ่มกับหนวยธุรกิจ
- สงเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสเขารับ
การคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยน
ตางประเทศ
1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรสูคุณภาพโดยมุงผลที่บัณฑิต
มีความสามารถในการประยุกตและ
บูรณาการความรูโดยรวม มาใชใน
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดย
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรไปสู
Problem Based Learning/Topic
Based Learning โดยที่นิสิตตอง
เขาใจในสวน Content Based
Learning กอน
- สงเสริมและกระตุนใหเกิดการ
เรียนรูภาษาตางประเทศจากระบบ
สารสนเทศที่มีอยูในสื่อออนไลน ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตที่สามารถใชไดทั่วทั้ง
บริเวณมหาวิทยาลัย และสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองตลอดเวลา
- ใหนิสิตทําวิทยานิพนธทุกคน
- ใหอาจารยและนิสิตไดมีกิจกรรม
รวมกัน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
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2) การบริหารหลักสูตร
2.1) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ใหมีมาตรฐานคุณวุฒิตรงตาม ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ
- คณาจารยมีการประเมินผลการสอน
ที่เอื้อตอระบบ PDCA เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอนโดยตนเอง
1.3) พัฒนาระบบการประเมินผล
การศึกษาที่ชี้วัดระดับขีด
ความสามารถของบัณฑิต
(Competency Based
Assessment) โดย
- จัดใหมีระบบทดสอบความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

2.1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานคุณวุฒิทางบริหารธุรกิจ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2.2) ติดตามความตองการของ
ตลาดแรงงานอยางตอเนื่องเพื่อใช
เปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2.3) เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร

2.1.1) เลมหลักสูตรปรับปรุงที่ผาน
การพิจารณาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.1.2) รายงานการประชุมพิจารณา
เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
2.2) สรุปการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป

2.3.1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่ระบุชื่อผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอก
2.3.2) รายงานการวิพากษหลักสูตร
จากผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
2.4) ประสานความรวมมือกับสถาน 2.4.1) รายงานผลการฝกงานที่นิสิต
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการ ไดไปฝกภาคปฏิบัติ (ฝกงานทาง
เรียนการสอน และฝกภาคปฏิบัติ
วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา) จากสถาน
ใหแกนิสิต
ประกอบการ
2.4.2) รายงานสรุปองคความรูที่ได
จากการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
2.4.3) นิสิตอยางนอยรอยละ 95
ผานการประเมินการฝกงานทาง
วิชาชีพ และ/หรือ การเขารวมสหกิจ
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กลยุทธ

3) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3.1) การบริหารจัดการงบประมาณ
3.1) มีการจัดสรรงบประมาณ
ออกเปน 3 สวน คือ เปนของนิสิต
60% อาจารย15% และในสวนของ
การบริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม
25%
3.2) การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียน 3.2) จัดสรรสัดสวนนิสิตกับจํานวน
การสอนที่มีอยูเดิม
หองเรียน อุปกรณและสื่อการสอนให
เหมาะสม ที่สนับสนุนโดยคณะและ
มหาวิทยาลัย
3.3) การจัดทรัพยากรการเรียน
การสอนเพิ่มเติม

3.4) การประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร

หลักฐาน/ตัวบงชี้

ศึกษา
2.4.4) นิสิตที่ไดเขารวมการศึกษา
แบบบูรณาการกับการทํางานผาน
การประเมินของหนวยงาน
3.1.1) แผนปฏิบตั ิการประจําป
3.1.2) แผนงบประมาณรายได
ประจําป

3.2) รายงานการใชหองในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวนอุปกรณ
และสื่อการสอนมีความเหมาะสมกับ
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในแตละกลุม
เรียน
3.3) จัดสรรงบประมาณใหคณาจารย 3.3.1) งบประมาณของหลักสูตร
สั่งซื้อหนังสือและตําราวิชาการ ตาม บริหารธุรกิจ และ/หรือ รายงาน
รายชื่อหนังสือ หรือตําราวิชาการที่
ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
งบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทํา สั่งซื้อ
เอกสารการสอนของอาจารย และมี 3.3.2) รายงานรายชื่อตําราวิชาการ
เอกสารการสอนตาง ๆ ที่ไดจัดซื้อ
การจัดสรรงบประมาณสวนกลาง
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยสําหรับ จัดหามาในหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย
การจัดซื้อตําราวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอนตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน โดย
ใหคณาจารยสั่งซื้อหนังสือเพื่อเขา
หองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
3.4) คณะมีการจัดสรรงบประมาณ
3.4) มีการเสนอแนะแกคณะ ใน
ดานอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม เพื่อการจัดซื้อ
โดยคณาจารยของสาขา รวมถึง
ตามที่คณาจารยเสนอแนะ
หนังสือ ตําราวิชาการ เอกสารการ
สอน ตลอดจนฐานขอมูลออนไลนที่
ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่
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กลยุทธ
จําเปนตองใชในการเรียนการสอน

4) การบริหารคณาจารย
4.1) ยกระดับศักยภาพอาจารยผูสอนเพื่อ 4.1.1) สนับสนุนใหอาจารยประจํา
ประสิทธิภาพการถายทอดการเรียนรูใหแก หลักสูตรและอาจารยผูสอน เขารับ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
นิสิต
เทคนิคการสอนและสื่อการสอน
รูปแบบตาง ๆ ที่ทันสมัย รวมถึง
วิธีการวัดผลและประเมินผล อยาง
นอยคนละ 1 ครั้ง ตอรอบการ
ประเมินหลักสูตร
4.1.2) สนับสนุนใหอาจารยผูสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจทุกคน เขา
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศเพิ่มเติมทางดาน
บริหารธุรกิจ การเปนที่ปรึกษา
4.1.3) สนับสนุนใหอาจารยเขาไป
มีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริงหรือ
เปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
4.1.1) หลักฐานแสดงผลการผาน
การอบรมหรือเอกสารแสดงการเขา
รับการอบรม หรือหนังสืออนุมัติเขา
รวมการอบรม

4.1.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของหลักสูตร ประจําป
4.1.2.2) รายงานสรุปผลการเขา
ฝกอบรม

4.1.3.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณประจําปของหลักสูตร
4.1.3.2) รายงานสรุปผลการเขาฝก
อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งใน
และตางประเทศนั้นจากอาจารย
4.1.3.3) แนวปฏิบัติใหอาจารยเขา
ไปมีสวนรวมในหนวยงานธุรกิจจริง
หรือเปนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
4.1.4) สนับสนุนใหอาจารยทุกคน 4.1.4) แผนการจัดสรรงบประมาณ
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือการ
ของสาขาวิชา ประจําป ที่สนับสนุน
ฝกอบรมระยะสัน้ และทําผลงานเพื่อ การเพิ่มศักยภาพการศึกษาตอและ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
การทําผลงานทางวิชาการ

4.2) การรับอาจารยใหม

4.2) จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติ
สําหรับการรับอาจารยใหม โดย
พิจารณาใหตรงวิชาที่สอนใน
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
บริหารธุรกิจ สอบทักษะการสอน
โดยใหทําการสอน ทดสอบทักษะ
ดาน EQ ผลสอบภาษาอังกฤษ
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
เหมาะสมสําหรับการเปนอาจารย

4.2) ประกาศการรับสมัครอาจารย
ใหมที่ระบุคุณสมบัติของผูสมัครที่
ชัดเจน
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4.3) การมีสวนรวมของคณาจารยในการ 4.3) จัดใหมีการประชุม
วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อ
การวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร
4.4) การแตงตั้งอาจารยพิเศษ

4.4.1) มีแนวนโยบายใหเชิญ
อาจารยพิเศษที่เปนผูเชี่ยวชาญจาก
การทํางานจริงมาใหความรูแกนิสิต

4.4.2) มีการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจางอาจารยพิเศษ/
วิทยากรจากทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน
-บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรขึ้นอยู ขึ้นอยูกับการบริหารงานของคณะ
กับการบริหารงานของคณะ โดยทาง
หลักสูตรไมมีบุคลากร
6) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6.1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการและ 6.1.1) มีการจัดอาจารยที่ปรึกษา
ใหกับนิสิตทุกชั้นป โดยอาจารยที่
อื่น ๆ แกนิสิต
ปรึกษาจะเปนคนเดิมที่ดูแลตลอดจน
นิสิตในรุนนั้น ๆ จบหลักสูตร
6.1.2) มีการจัดชั่วโมงและมีชองทาง
สําหรับใหคําปรึกษานิสิตในเรื่อง
ตาง ๆ
6.1.3) มีการจัดสรรงบประมาณให
นิสิตและอาจารยที่ปรึกษาไดทํา
กิจกรรมรวมกัน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
4.3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําหลักสูตร
เกี่ยวกับการวางแผน การติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร
4.4.1) เอกสารเชิญอาจารยพิเศษ
มาบรรยายใหความรูและถายทอด
ประสบการณทางดานบริหารธุรกิจ
และในสายงานที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นใหม ๆ ทางดานการ
บริหารธุรกิจ
4.4.2) คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ
4.4.2.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณของหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ประจําป
4.4.2.2) มีเอกสารเชิญอาจารย
พิเศษมาสอนในรายวิชา
ขึ้นอยูกับการบริหารงานของคณะ

6.1.1) คําสัง่ แตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการใหนิสิตทุกคน
6.1.2) อาจารยที่ปรึกษาแจงตาราง
สําหรับใหคําปรึกษานิสิตในเรื่องตาง
ๆ อยางนอย 3 ชั่วโมง/สัปดาห โดย
นิสิตสามารถติดตอผานสื่อออนไลน
6.1.3.1) แผนการจัดสรร
งบประมาณโครงการสานสัมพันธ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
ของสาขาวิชา ประจําป
6.1.3.2) บันทึกอนุมัติโครงการ
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6.2) การอุทธรณของนิสิต

7) ความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต

8) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

กลยุทธ

6.1.4) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ
ระหวางอาจารยและศิษยเกา รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของศิษยเกา
6.2) เปดโอกาสใหนิสิตสามารถยื่น
เรื่องอุทธรณถึงคณะ ภาควิชา และ
สาขาวิชาได

หลักฐาน/ตัวบงชี้
สานสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตทุกชั้นป

6.1.4.1) หลักฐานการจัดกิจกรรม
สานสัมพันธระหวางอาจารยและ
ศิษยเกา
6.2.1) มีชองทางในการใหแสดง
ความคิดเห็นหรือการรองเรียน โดย
ผานอาจารยที่ปรึกษา/มีสายตรงถึง
ประธานหลักสูตร หรือคณบดี และ
อธิการบดี บนเว็บไซตของคณะหรือ
ผานที่อยูของจดหมายอิเล็คทรอนิคส
6.2.2) หลักฐานการรองเรียนของ
นิสิต
6.2.3) แนวปฏิบัติแสดงขั้นตอนการ
แกไขปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
6.2.4) หลักฐานแสดงการแกไข
ปญหาที่นิสิตไดอุทธรณขึ้นมา
7.1) มีการประเมินผลความพึงพอใจ 7.1) รายงานผลการประเมินความ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
หลักสูตร
7.2) มีการจัดประชุมวิเคราะหความ 7.2) รายงานการวิเคราะหความ
ตองการของตลาดแรงงานจากการ ตองการของตลาดแรงงานจากการ
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
นิเทศการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
หรือการศึกษาแบบบูรณาการกับการ ของนิสิตจากการประชุม
ทํางาน (WIL) ของนิสิต
คณะกรรมการหลักสูตร
7.3) รายงานการประชุม
7.3) จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหรือ
การทบทวนหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความ
ตองการของลาดแรงงาน
8) รายงานแสดงขอมูลจากระบบ
8) จัดทําฐานขอมูลเพื่อติดตาม
ประเมินผลและรายงานคุณภาพของ ทะเบียนออนไลน ระบบการประเมิน
การเรียนการสอน ระบบการประเมิน
หลักสูตร : การบริหารหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรการเรียนการ อาจารยที่ปรึกษา สายตรงสําหรับ
การรองเรียน กระดานสนทนา
สอน การบริหารคณาจารย การ
บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน สําหรับการอุทธรณตาง ๆ ระบบการ
การสอน การสนับสนุนและให
ติดตอกับอาจารยผูสอนในแตละ
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คําแนะนํานิสิต ความตองการของ
ตลาดแรงงาน และศิษยเกา

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายวิชา ประชาสัมพันธการรับสมัคร
อาจารยและบุคลากรผานเว็บไซต
ของคณะและมหาวิทยาลัย ระบบ
ฐานขอมูลศิษยเกา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใชระบบทวิภาค โดยขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีเฉพาะผูเลือกการเขารวมการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน (WIL) จะตองลงทะเบียนและ
เขารวมกิจกรรมในภาคฤดูรอนของชั้นป 2 และ 3
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเวลาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหขึ้นอยูกับปฏิทินการศึกษาที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของ สกอ. และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
3) กรณีผานการสอบขอเขียนเรียบรอยแลว ตองไดรับการพิจารณาใหผานการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรดวย
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) นิสิตแรกเขาที่มีขอจํากัดทางดานการใชภาษาอังกฤษ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สงผลกระทบ
ตอการเรียนในรายวิชาที่มีการนําภาษาอังกฤษเขามาใช และการใชตําราภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) นิสิตนิสิตแรกเขา ที่ขาดความรูความเขาใจดานการดําเนินธุรกิจ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มีขอจํากัดทางดานมุมมองธุรกิจ สงผลกระทบตอการปรับตัวในการเรียน
3) นิสิตแรกเขา ที่มีขอจํากัดในการปรับตัวใหกับการการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/หรือขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ปญหาของนิสิตแรกเขา
1. ขอจํากัดทางดานภาษาอังกฤษ
2. ขอจํากัดดานมุมมองธุรกิจ
3. ขอจํากัดในการปรับตัว

กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
จัดโครงการฝกอบรมความรูทางดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตแรกเขา
จัดโครงการฝกอบรมความรูเบื้องตนทางดานการ
ดําเนินธุรกิจสําหรับนิสิตแรกเขา
1) จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา โดยจัดใหมี
กิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับ
นิสิต
2) จัดโครงการสานสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษา
และนิสิต อยางนอยปละ 1 ครั้ง

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
จํานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปที่ 1
100
100
100
100
ชั้นปที่ 2
100
100
100
ชั้นปที่ 3
100
100
ชั้นปที่ 4
100
รวม
100
200
300
400
สําเร็จการศึกษา
100

2564
100
100
100
100
400
100

2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณจากงบประมาณรายไดประจําปของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1) รายละเอียดงบประมาณรายรับในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
รายการ
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1. คาธรรมเนียม
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
การศึกษา
รวมรายรับ
3,000,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
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2) รายละเอียดงบประมาณรายจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย : บาท)
รายการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาคุรุภัณฑ
รวมรายจาย

2560
2561
1,739,200.80 3,478,401.60
644,770.32 1,289,540.64
316,028.88
362,057.76
250,255.20
500,510.40
2,950,255.20 5,900,510.40

ปงบประมาณ
2562
2563
2564
5,217,602.40 6,956,830.20
6,956,803.20
1,934,310.96 2,579,081.28
2,579,081.28
984,086.64 1,264,115.52
1,264,115.52
750,765.60 1,001,020.80
1,001,020.80
8,850,765.60 11,801,020.80 11,801,020.80

3) ประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต โดยคิดจาก รายจายรวมตอปการศึกษา หารดวยจํานวน
นิสิตตอปการศึกษา จะไดเทากับ 29,502 บาทตอคน
2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการศึกษาแบบชั้นเรียนและเปนไปตามข อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก) ประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประกาศหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2548
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.2 กลุมวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
1

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
72
93
2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ
27
2.2 วิชาเฉพาะดาน
66
2.2.1 วิชาบังคับ
39
2.2.2 วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2
2.2.3 วิชาโท ไมนอยกวา
15
2.2.4 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6
2.2.5 สหกิจศึกษา/ฝกอบรมหรือฝกงานใน
6
ตางประเทศ/การฝกงานทางวิชาชีพ
2.2.6 การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน
6
(WIL) (ไมนับหนวยกิตและขึ้นอยูกับความพรอมของ
นิสิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
6
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
120
129
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวาจํานวน

จํานวน 30

หนวยกิต

12

หนวยกิต

001201

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills

3(2-2-5)

001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(2-2-5)

Fundamental English
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001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

3(2-2-5)

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

3(2-2-5)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001221
001222
001223
001224
001225
001226
001227
001228
001229
001241
001242

001232

6

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
ความเปนสวนตัวของชีวิต
Life Privacy
วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Age
ดนตรีวิถีไทยศึกษา
Music Studies in Thai Culture
ความสุขกับงานอดิเรก
Happiness with Hobbies
รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Western Music in Daily Life
การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
Creative Thinking and Innovation

กลุมวิชาสังคมศาสตร
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001231

ไมนอยกวาจํานวน

ไมนอยกวา จํานวน

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life

6

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

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001233
001234
001235
001236
001237
001238
001239
001251
001252
001253

ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills
การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
ภาวะผูนํากับความรัก
Leadership and Compassion
พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
Group Dynamics and Teamwork
นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001271
001272
001273
001274
001275
001276
001277

ไมนอยกวา จํานวน

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

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

6

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001278
001279

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

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

Science in Everyday Life
กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
001281

1

กีฬาและการออกกําลังกาย
Sports and Exercises

1.2) หมวดวิชาเฉพาะ
93
1.2.1) วิชาแกนทางธุรกิจ
27
213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and Organizational
Behavior
213130 หลักการตลาด
Principles of Marketing
213260 การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
213270 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
214114 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Introduction to Microeconomics
214115 เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Introduction to Macroeconomics
222103 หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
222200 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
808101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
1.2.2) วิชาเฉพาะดาน
66
1.2.2.1) วิชาบังคับ
39
กลุมวิชาภาษา
3
205200 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific Purposes

หนวยกิต
1(0-2-1)
หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
1(0-2-1)
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205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
205202 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research
Presentation
กลุมวิชาทางบริหารธุรกิจ
36
213200 จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
213201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
213202 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
213203 การคิดอยางมีระบบเชิงสรางสรรคทางธุรกิจ
Systematic and Creative Thinking in Business
213204 การภาษีอากร
Taxation
213350 ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business
213305 กลยุทธทางธุรกิจ
Business Strategies
213306 การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
213342 การวิจัยธุรกิจ
Business Research
213408 การจัดการสํานักงานอัจฉริยะและการติดตอสื่อสารใน
องคกรธุรกิจ
Intelligence Office Management and Business
Communication in Organization
231260 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
231351 การจัดการธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต
Electronic Business Management

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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1.2.2.2) วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2
213307
การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Business Management in Sufficiency Economy
213480 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ
Seminar in Business Management

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-3-1)

1.2.2.3) วิชาโท
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกรายวิชาจากกลุมวิชา เพียง 1 กลุม ดังนี้
ก. กลุมการจัดการทั่วไปและการเปนผูประกอบการ
จํานวน 15 หนวยกิต
3(3-0-6)
213300 การจัดการความรูเพื่อศตวรรษที่ 21
Knowledge Management for 21st century
213301 การจัดการนวัตกรรมและสรางองคกรแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Innovation Management and Learning Organization
213302 การเจรจาตอรองและการบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
Negotiation and Conflict Management
Community Enterprise Management
3(2-2-5)
213320 การจัดการวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
3(2-2-5)
213321 การจัดการธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
3(2-2-5)
213322 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3(2-2-5)
213322 การเปนผูประกอบการใหมระหวางประเทศ
International Entrepreneuship
213351 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเชิงเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative International Business Management
3(3-0-6)
213352 การจัดการ การนําเขา และการสงออก
Import and Export Management
3(3-0-6)
213353 การรวมกลุมเศรษฐกิจ
Economic Integration
213361 การอบรมและพัฒนาทุนมนุษย
3(2-2-5)
Training and Human Capital Development
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ข. กลุมการตลาด
จํานวน 15 หนวยกิต
213330 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
3(3-0-6)
213331 การตลาดเพื่อการบริการ
Service Marketing Management
3(3-0-6)
213332 กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา
Product and Branding Strategy
213333 การจัดการธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
3(2-2-5)
213334 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม
New Product Planning and Development
213335 การจัดการการขายอยางมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Selling and Sale Management
3(2-2-5)
213336 การตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing
3(2-2-5)
213337 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
Sustainability Marketing
213338 การตลาดบริการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Health service marketing
ค. กลุมการจัดการปฏิบัติการและบริหารโซอุปทาน
จํานวน 15 หนวยกิต
213371 การบริหารเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Total Quality Management
3(3-0-6)
213372 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-6)
213373 การจัดการสินคาคงคลัง
Inventory Management
213374 การจัดการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Management
3(3-0-6)
213375 องคกรแบบลีน
Lean Enterprise
213376 การจัดการดานการขนสงในโซอุปทาน
3(3-0-6)
Transportation Management in Supply Chain
213377 การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
3(3-0-6)
Procurement Management and Global Sourcing
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213378
213379

การจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Occupational Safety and Health Management
การจัดการความยั่งยืนในงานอุตสาหกรรม
Sustainable management in industry

1.2.2.4) วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
6
213481 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Undergraduate Thesis I
213482 วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis II
1.2.2.5) กลุมวิชาฝกประสบการณภาคสนาม
6
213491 การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training
213492 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
213493 การฝกงานทางวิชาชีพ
Professional Training
1.2.2.6) กลุมวิชาการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 6
(ไมนับหนวยกิต)
213494 * การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 1
Work Integrated Learning I
213495* การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 2
Work Integrated Learning II

3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
2 หนวยกิต
4 หนวยกิต
หนวยกิต
6 หนวยกิต หรือ
6 หนวยกิต หรือ
6 หนวยกิต
หนวยกิต
3 หนวยกิตและ
3 หนวยกิต

*หมายเหตุ :
1. นิสิตที่มีความประสงคจะเลือกการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน ตองลงทะเบียนทั้ง
2 วิชา จํานวน 6 หนวยกิต ในภาคฤดูรอนปที่ 2 และภาคฤดูรอนปที่ 3 แตหากติดขัดหรือ
ประสบปญหาใด ๆ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการหลักสูตร
2. ผูที่จะเลือกการเขารวมกิจกรรมในวิชาการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน ใหขึ้นอยู
กับความพรอมของนิสิตและไดผานกระบวนการคัดเลือกจากคณาจารยในสาขาและ/
หรือหนวยงานภาคธุรกิจ
1.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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3.1.4 แผนการศึกษา
001211
001XXX
001XXX
213102
213130
214114

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and
Organizational Behavior
หลักการตลาด
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Introduction to Microeconomics
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 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001XXX
001XXX
001281
214115
222103

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร

3(2-2-5)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
กีฬาและการออกกําลังกาย
(บังคับไมนับหนวยกิต)
เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Introduction to Macroeconomics
หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting

3(2-2-5)

รวม

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

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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001213
001XXX
213201
213202
213260
222200

001XXX
213200
213204
213270
808101
231351
213203

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
รวม
ชั้นป 2
ภาคการศึกษาปลาย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
การภาษีอากร
Taxation
การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การจัดการธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต
Electronic Business Management
การคิดอยางมีระบบเชิงสรางสรรคทางธุรกิจ
Systematic and Creative Thinking in Business
รวม

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 หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต
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ชั้นป 2
ภาคเรียนฤดูรอน
213494

การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 1
Work Integrated Learning I
(ไมนับหนวยกิต)
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมายเหตุ: วิชาการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน ใหขึ้นอยูกับความพรอมของนิสิต
และผานกระบวนการคัดเลือกจากคณาจารยในสาขาและ/หรือหนวยงานภาคธุรกิจ

213342
213350
213xxx
213xxx
213xxx
231260
205200

xxxxx

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน

การวิจัยธุรกิจ
Business Research
ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business
วิชาโท 1
Minor subject 1
วิชาโท 2
Minor subject 2
วิชาโท 3
Minor subject 3
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
Communicative English for Specific
Purposes
วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective I
รวม

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

3(x-x-x)
22 หนวยกิต
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213305
213306
213307

213481
205201
213xxx
213xxx

213495

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย

กลยุทธทางธุรกิจ
Business Strategies
การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ
Feasibility Study and Project Evaluation
การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Business Management in Sufficiency Economy
(บังคับไมนับหนวยกิต)
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
Thesis I
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
วิชาโท 4
Minor subject 4
วิชาโท 5
Minor subject 5
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคฤดูรอน
การศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 2
Work Integrated Learning II
(ไมนับหนวยกิต)
รวม

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

2 หนวยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หนวยกิต

3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
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213408

213480
213482
205202
Xxxxxx

หมายเหตุ:

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
การจัดการสํานักงานอัจฉริยะและการติดตอสื่อสารในองคกร
ธุรกิจ
Intelligence Office Management and Business
Communication in Organization
สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ (บังคับไมนับหนอยกิต)**
Seminar in Business Management
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
Undergraduate Thesis II
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective II
รวม

3(2-2-5)

1(0-3-1)
4 หนวยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
11

หนวยกิต

วิชา 213480 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ** ตองทําการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลหลังจบภาค
การศึกษาปลาย ชั้นปที่ 3

213491

213492
213493

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional
Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝกงานทางวิชาชีพ
Professional Training
รวม

6 หนวยกิต หรือ

6 หนวยกิต หรือ
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร
เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณคา
เชิงวรรณศิลป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาหรือความเกี่ยวของกับสังคมไทย สังคมโลกในบริบทตางๆ
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยเนนทักษะการอาน
และการเขียนเปนสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a
meaning making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts
( economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills
especially reading and writing.
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอาน และไวยากรณเพื่อการสื่อสารใน
บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for
communication in various contexts in preparation for a global society.
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21
และการพัฒนาในดานการฟง การพูด การอาน และไวยากรณ เพื่อใหเขาใจและสามารถสื่อสารขอมูล ที่
แทจริงของโลกที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของที่แตกตางกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and
communicate real-world information used in different relevant context.
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงาน และการศึกษาคนควา
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading,
writing and researching in preparation for a global society.
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001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสํ า คั ญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี
และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis,
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.

001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธระหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพนพรมแดน
The relationship between language and
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects society
and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social
and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.
001223

ดุริยางควิจักขณ
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาและเขาใจดนตรีในกระบวนการรับรูเสียง อารมณ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่อง
ดนตรี และทฤษฎีดนตรี ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจําชาติ และดนตรีตะวันตกในดาน เครื่อง วง เพลง อัต
ลักษณและสุนทรียะ ศึกษาอัตลักษณของดนตรีพื้นบานไทย ดนตรีอาเซียน และดนตรีรวมสมัยในสังคมไทย
สุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจําวัน ทั้งในตนเอง และบริบททางสังคมวัฒนธรรม วิเคราะห วิจารณ
ปรากฏการณดนตรีในสังคมไทย
Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in music,
organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music and western
classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition, style and aesthetics.
To study musical style of Thai folk music, Asian music, and contemporary music in Thai
society. Music aesthetic in daily life and social-cutural context. To analyst and criticize musical
phenomena in Thai society.
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001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป ,ประยุกตศิลป ,ทัศนศิลป,โสตศิลป ,
โสตทัศนศิลป และ ศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับ บริบทตางๆ ทั้งใน
ระดับทองถิ่นและสากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels.

001225

ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรัชญาและความรูพื้นฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดาน
ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานขอมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัยและเคหสถาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of
privacy, privacy in daily life.

001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่อสาร
ประเภทตางๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual
responsibility to the society in communication behaviors.

001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคาดาน
สุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture
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Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and Thai
culture.
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิดอยาง
สรางสรรค การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพื่อสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.
001229

รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่นอยาง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental
context, living and working constructively with others.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน
ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people.
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the
developments towards the 21st century.
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001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ
ประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over
time premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life
management and being a good citizen of Thailand and the world.
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองพื้นฐาน การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา การปกครองประเทศ
ไทย ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐาน การจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม
ลักษณะสังคม เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชา เพื่อใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตาม
กระแสโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems.
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิต
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ใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility,
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN
Community as well as world community.
001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว
ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและใน
สังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนําและการ
รับผิดชอบตอหนาที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra- social and cross culture interaction skills, productivity and accountability
skills, leadership and responsibility skills.
001238

การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี
สื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และ
สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้นในยุค
ปจจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept,
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every
current platform.

001239

ภาวะผูนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูนํา ผูนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวยความรัก
การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทางใน
การทําจริงของผูเรียน
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The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a
guideline for learners' own activities.
001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจําวัน
Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of
Western music in daily life.
001242

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3 (2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ
สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล
การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานให
สําเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับ
ความขัดแยง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts.
001251

พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement,
group persuasion, change in group attitudes, intra- group communication, teamwork model,
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice
of teamwork.
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001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผนดินในดานตางๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยที่
พึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความชื่อ
สัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various
aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty
and their tolerance for troubles.

001253

การเปนผูประกอบการ
3 (2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปไดและการ
ประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น เรียนรู
ความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนที่เกี่ยวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ แนะนํา
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เครือขาย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure
to the stresses of a start- up business, the uncertainties that exist, and the behavior of
entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival.
001271

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอม
และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change,
sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and
environmental public participation.

43
001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยี
ในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการทํางานของ
คอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงาน
ระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web- based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human society.
001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and
introduction to statistical decision making.
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อให
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety.
001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรม
การบริ โ ภคของไทย เอกลั กษณ และภู มิปญ ญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความ
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ตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the
age of globalization.
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม สถานการณ
พลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงานอยางมี
สวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology;
participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy
issuers.
001277

พฤติกรรมมนุษย
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับการมีสติ
การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ พฤติกรรมมนุษยทางสั งคม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life.

001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย รวมถึงการ
ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
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Life and health behavior, health care and promotion for each age group
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement
of the quality of life for oneself and other.
001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางด า นวิ ทยาศาสตร ของโลกทั้ งระบบที่เกี่ย วของกับ ชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth,
space and the new frontier of science and technology.
001281

กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test.
205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะหเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝกฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยเนนการสรุปความ การวิเคราะห การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาการตามสาขาของผูเรียน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, analyzing,
interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ educational
fields
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205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝกนําเสนอผลงานการคนควา หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียนเปนภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English
213102

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
Principles of Management and Organizational Behavior
แนวคิดและหลักการทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมทางการจัดการ หนาที่หลักในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นําจูงใจ การ
ควบคุม รวมทั้งใหเขาใจเรื่องการรับรู การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ รวมถึงการศึกษาโครงสราง
วัฒนธรรมและการเมืองภายในองคกร ความแตกตางของแตละคน กลุมและทีมงาน ภาวะผูนํา
Concepts and principles of management; managerial process; theories and
evolution of management; business environment; business functions: planning, organizing,
influencing and controlling; Perception; motivation; communication; decision making;
organizational structure, culture and politics; diversity, group, work team and leadership
213130

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล
ทางการตลาด และการวิเคราะหตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดตลาดเปาหมาย การแบงสวนตลาด การ
วางตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการตลาดเพื่อสังคม
Concepts, functions and roles of marketing, marketing environment, marketing
information, market analysis, consumer behavior, market segmentation, targeting and positioning
strategies; marketing mix and CSR

213200

จริยธรรมธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Ethics
แนวคิ ดและที่ มาของจริย ธรรม เหตุผ ลและความจําเปนที่ธุร กิจตองมีจ ริย ธรรม การสราง
จริยธรรมในองคกรธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจกับผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหกรณีศึกษาประกอบ
Concepts and background of ethics, necessity for business ethics, ethic creation
in organization, CSR, ethics and code of ethics relating to stakeholders, case study analysis
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213201

การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Management
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ความหมาย ความสําคัญของธุรกิจดิจิทัล สิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่
ส ง ผลกระทบต อ การวางแผนของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล การสร า งเว็ บ ไซต ร า นค า ในยุ ค ดิ จิ ทั ล การ
วางรากฐานขอมูลเนื้อหาของรานคา การหาแรงบันดาลใจในการเลือกสินคา การเตรียมสินคาและลักษณะ
สินคาหรือบริการที่เหมาะสมจากแหลงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่ตรงใจลูกคา การเตรียมการและ
การเปดรานสําหรับธุรกิจดิจิทัล การบริหารตนทุน การวิเคราะหปญหาและสรางแนวทางแกไขทางธุรกิจ การ
เขียนโมเดลธุรกิจดิจิทัล การใชเครื่องมือตางๆในการติดตอสื่อสารและการสงมอบอยางมีประสิทธิภาพ
Principles of digital business, definition and importance of digital business
mamagement, business environment affecting the planning of the digital business, creating
website in digital business, laying foundation of content; Finding inspiration in choosing the
product; Preparing products or services from its domestic and foreign for customer need;
Preparations for the opening of the digital business, cost and revenue managemen, analysing
and improving digital marketing procedure, creating business model focusing marketing
dimension, and how to use communication tools and delivering efficiency
213202

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการดําเนินงาน
ของธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตั๋วเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร
ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Legal issues on establishment of a business; regulations on business activities;
independent contracts such as contracts of sale, renting, hire-purchase, leasing, pledging,
mortgaging, pawning, bills, laws on financial instruments, intellectual property law, labor law,
taxation, and related laws
213203

การคิดอยางมีระบบเชิงสรางสรรคทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Systematic and Creative Thinking in Business
การคิดอยางเปนระบบเชิงสรางสรรคโดยอาศัยรูปแบบและเครื่องมือทางธุรกิจในการ
วิเคราะห เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกปญหา หรือการพัฒนาและการปรับปรุงในสถานการณ เพื่อ
ประยุกตใชทฤษฎีภายใตบริบทที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน และสามารถนําไปสูการคิดคนหาแนวทาง
ใหม ๆ ในทางสรางสรรค
Systematic and creative thinking by implementing business tools and
disciplines to analyze related factors in solving, developing and improving business issue.
Apply theory under the current issue to reach new alternatives.
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213204

การภาษีอากร
3(2-2-5)
Taxation
ภาษีอากรประเภทตางๆ โดยเฉพาะภาษีสรรพากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑการเสียภาษี
และการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และภาษีประเภทอื่นๆที่เกี่ยวของ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษี เพื่อใหสามารถเสียภาษีเพื่อตนเองและเพื่อธุรกิจได
Overview of tax types in particular the tax under the revenue code; criteria for
the calculation of tax and personal income tax, corporate income tax, income tax withholding,
value added tax, specific business tax and other related taxes, excise tax, custom tax, local
government taxes. Preparation of tax forms for personal and business usage
213260

การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
Human Capital Management
วิวัฒนาการ ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทุนมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการ การสรางแรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน กลยุทธใน
การบริหารทุนมนุษยสมัยใหม
Evolution of concepts and principles of human resource management; human
resource functions: job analysis, human resource planning, recruiting and selection, training
and development, compensation and benefits, labor union and industrial relations, occupational
safety and health, and quality of worklife management; Strategies for modern human resource
management
213270

การจัดการการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operations Management
ระบบการปฏิบัติการ การสรางมูลคา การวางแผนปฏิบัติการ การสรางขอไดเปรียบทางการแขงขัน
ดานการผลิต การบริหารโครงการเบื้องตน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการผลิต การพยากรณ
การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร การจัดการ
สินคาคงคลัง การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบํารุงรักษา การ
ประยุกตใชเครื่องมือเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจทางการปฏิบัติการ
Operations system, value creation, operations planning, competitive advantage
in production, introductory project management, techonologies relating to operations,
forecasting, site selection, location and process layout planning, operations system design
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and resources planning, inventory control, supply chain management, quality management,
safety management, maintenance, applying quantitative tools for operational decision making
213300

การจัดการความรูเพื่อศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
Knowledge Management for 21st century
กระบวนการสรางและจัดการองคความรูในองคกร แนวความคิดการจัดการความรู และการ
สรางการเรียนรูในองคกรไปสูธุรกิจนวัตกรรม การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคคล และกลุมบุคคล รวมถึงการมุงพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและทุนทางปญญา โดยเนนการ
สรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งตนเอง การสรางเครือขายทางสังคม หรือชุมชนผูปฏิบัติ ดวยการมองโลกใน
แงดี การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชอยางถูกตองและยั่งยืน
Creation process and knowledge management in organizations, knowledge
conceptualization in science and technology to business innovation, application of
information technology systems, information exchanges between individuals and groups
including development of absorptive capacity and Intellectual capital with an emphasis on
self-study, self-reliance, Knowledge social network or Community of Practice (CoP) by
optimist, seeking continuing knowledge and the application of knowledge and skills to their
lives and work
213301

การจัดการนวัตกรรมและสรางองคกรแหงการเรียนรู
3(3-0-6)
Innovation Management and Learning Organization
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม บทบาทของวัฒนธรรมองคการตอการจัดการนวัตกรรม
การเกิดองคความรูไปสูการสรางนวัตกรรม การถายทอดความรูของบุคลากรในองคการ การถายโอนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากภายนอก ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการและการสรางนวัตกรรม การจัดการ
ทุนปญญาทางวิชาชีพ
Concepts of innovation management. The roles of organizational culture
effecting to innovation management; From the body of knowledge to creation of innovation;
Knowledge transfer of individuals within the organization. Innovation and technology transfer
from the outside. Factors affecting organizational changes and innovation; creation.
Intellectual capital management of professional
213302

การเจรจาตอรองและการบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
Negotiation and Conflict Management
แนวคิดการบริหารความขัดแยง และการเจรจาตอรอง กลยุทธและรูปแบบของการบริหาร
ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง เทคนิคการเจรจาตอรอง
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Concepts of Conflict Management and Negotiation, Strategies and Model of
Conflict Management and Negotiation, Negotiation Techniques
213305

กลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategies
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ การเลือกทางเลือกในเชิงกลยุทธ และการคํานึงถึงปญหาที่จะตามมาในการใช
กลยุทธตาง ๆ การดําเนินกลยุทธ การควบคุม และประเมินผล กลยุทธในการเจรจาตอรอง กลยุทธและยุทธวิธี
ในสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับนานาชาติ กรณีศึกษาสถานการณทางธุรกิจ
Environmental scanning; vision, mission, goals and strategic objectives; strategic
planning, strategy selection and its consequences; strategic implementation, control and
evaluation; negotiation; various strategies and tactics in different local and international settings;
case studies in business
213306

การศึกษาความเปนไปไดและการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Feasibility Study and Project Evaluation
กระบวนการวางแผนโครงการ การจัดเตรียมโครงรางของโครงการและขอมูลที่มีคุณภาพ
ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดทางดานการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และดานเศรษฐกิจ ขอจํากัด
สําคัญของโครงการเพื่อการประเมินและการสรุปความเปนไปไดของโครงการ
Project planning process; preparing an outline of the project and quality
information. Feasibility study on marketing, production, management, finance, economic value
of the project, the limitation of the project evaluation and canclusian the feasibility of the
project.
213307

การจัดการธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1(0-2-1)
Business Management in Sufficiency Economy
ความหมาย ลักษณะ ประเภท รูปแบบความเปนเจาของ และบทบาทของธุรกิจขนาดยอมใน
การพัฒนาประเทศ การเตรียมการจัดตั้ง การบริหารและกิจกรรมทางธุรกิจดานตาง ๆ ของธุรกิจขนาดยอม คือ
การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหธุรกิจขนาดยอม
ลมเหลว และปจจัยที่ทําใหธุรกิจขนาดยอมประสบผลสําเร็จ
The definitions, characteristics, types, forms of ownership and the roles of
small businesses in developing countries; Preparation for the establishment, administration
and business activities of small business including the manufacturing, marketing, financing,
accounting and human resource management; small businesses’ failune and the factors
making small businesses successful
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213311

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Communication in Business
วิธีการและรูปแบบการติดตอสื่อสารในองคกรธุรกิจโดยใชทักษะในการฟง การพูด การอานและ
การเขียนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
Patterns and types of communication in Business organization by practicing, skills
in listening, speaking, reading and writing efficiency

213320

การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Enterprise Management
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจชุมชน วิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มแก
สินคาชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันและสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจชุมชน การเปนผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ และสามารถทําใหธุรกิจชุมชนสรางเศรษฐกิจแกประเทศ ทําใหเกิดการพึ่งพาตนเอง
ไดอยางยั่งยืน โดยเนนการจัดการทางดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมชนบท
ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจชุมชน บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน
Definitions and significance of community business; Opportunities for community
businesses; Value adding to village products; Entrepreneurial process; tools used in competition
and sustainability of success and self reliance; Management functions such as marketing, financing
and production process; Emphasize on marketing management, value added to the agricultural
products and rural industry, managing system for community business, roles of government
in developing the community local business

213321

การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
Family Business Management
ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการธุรกิจครอบครัว การจัดการ และการกอตั้งธุรกิจใหม
โดยมีสมาชิกในครอบครัวมาเกี่ยวของ การจัดระบบพี่เลี้ยง การปรับประยุกตระบบการจัดการ การวางแผนและ
พัฒนาเสนทางอาชีพใหสมาชิกในครอบครัว การบริหารโครงสรางธุรกิจครอบครัว การจัดองคกรรวมทั้งการหา
ผูสืบทอดธุรกิจ การบริหารความขัดแยง การบริหารบุคลากรที่ไมใชสมาชิกของครอบครัว สไตลการบริหารธุรกิจ
ของครอบครัว และกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนํา การพยากรณผลไดของกิจการ ความเสี่ยงตาง ๆ ในการ
ดําเนินธุรกิจครอบครัว ปญหาในครอบครัว ความเปนธรรมในการจัดการธุรกิจครอบครัว การภาษีอากร การจัดการ
ทรัพยสิน การเจรจาตอรอง การพัฒนาแนวคิดใหมใหแกธุรกิจปจจุบัน และการวางแผนกลยุทธเพื่อการขยายตัว
และการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
Unique concerns of family business involvement and management and in starting up
businesses with family members; Mentoring, reinvention, individual development and career
planning; management of family structure and organizational issues including succession planning,
handling conflicts, dealing with non-family members, management styles, strategy, leadership,
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performance expectations, family risk profiles, the family issue, fairness, taxes, estate planning,
negotiation; Modernization concepts, expansion strategies and growth plan for family business
213322

การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(2-2-5)
Small Business Management
ศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมในดานการจัดองคการการ
ปฏิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร ความสัมพันธ
ดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล การประเมินผลการดําเนินการธุรกิจขนาดยอม
Studying the issues involved in operating small businesses in the areas of
organizational performance. Starting up small business management, small business
investment and fund, management control, and legal relationship with the government;
Evaluation of the implementation of small businesses
213323

การเปนผูประกอบการใหมระหวางประเทศ
3(2-2-5)
International Entrepreneuship
วิชาบังคับกอน: ทุกวิชาแกนทางดานการจัดการ
มิติตางๆ และ ความทาทายทั้งหลาย ในการสรางธุรกิจใหมขามชาติและการสรางความเติบโต
ใหกับกิจการขามชาติ กรอบแนวคิดสําหรับการทําความเขาใจกระบวนการเปนผูประกอบการในบริบทขามชาติ
ประเด็นสําคัญและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับกิจการขามชาติ สํารวจกิจกรรมการเปนผูประกอบการ
นอกเหนือจากสิ่งแวดลอมภายในประเทศ การระบุหาโอกาสทั่วโลกในการประกอบการใหม ทักษะที่จะใช
แกปญหาทาทายชามชาติที่ซับซอนทั้งหลาย
Varias dimensions and challenges of global venture creation and growth;
Framework for understanding the entrepreneurial process in global contexts; Key issues and
problems specific to international ventures; Exploring entrepreneurial activities outside the
domestic setting; Identing vast global opportunities; Skills to better meet and tackle complex
global challenges
213330

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยผูบริโภค ปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค รูปแบบตางๆของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
Studies on the analysis of consumer behavior; Consumer research, internal
and external factors that influence consumer behavior; Different types of consumer buying
decision process
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213331

การตลาดเพื่อการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing Management
แนวความคิดดานการตลาดบริการ ลักษณะและประเภทของธุรกิจบริการ การตลาดบริการบุคคล
การตลาดบริการวิชาชีพ และการตลาดการเงิน โปรแกรมการตลาดและการวิเคราะหสําหรับการตลาดบริการ
การวางแผนและพัฒนาสําหรับการตลาดบริการ การใหบริการ การตั้งราคาบริการ การควบคุมชองทางการ
ใหบริการ การสงเสริมการบริการ บุคลากรทางดานบริการ กระบวนการใหบริการ ลักษณะทางกายภาพของ
ธุรกิจบริการ แนวโนมของธุรกิจบริการในอนาคต
Concepts of service marketing management; Characteristics and types of service
businesses, personal marketing service, professional marketing service and financial marketing;
Programs for marketing services, analysis, and marketing planning; Planning and developing
of service marketing; Services; price setting for services; distribution channels; service promotions;
people factor for the service industry; service providing process; physical evidence for service
industry; Trends in service industry
213332

กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา
3(3-0-6)
Product and Branding Strategy
การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ ปจจัยและองคประกอบในการสรางมูลคาตราสินคาเพื่อ
ใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ ความแตกตางและความภักดีในตัวผลิตภัณฑ
The branding and product mix; Factors and components for value creation,
strategic product development, brand image differentiation, and brand loyalty
213333

การจัดการธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
รูปแบบของธุรกิจคาปลีกประเภทตาง ๆ การวางแผน การคัดเลือกผลิตภัณฑเขาราน การ
จัดเรียงสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคา การสรางกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
การบริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารกิจการราน การออกแบบและการตกแตงรานคา ตลอดจนการควบคุมการ
บริการแกลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ
Categoies of retail businesses, planning, purchasing, selecting and arranging
products to respond to purchasing consumer behavior, formuation of marketing strategy for
retail business, customer relationship management, design and decoration for shop including
controlling efficiently services to customer
213334

การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม
3(3-0-6)
New Product Planning and Development
การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดในรูปแบบนวัตกรรม ดวยขั้นตอนการสราง
แนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ การ
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พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การทดสอบตลาด ตลอดจนการดําเนินธุรกิจจริงใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
สถานการณทางการตลาดในปจจุบัน
Planning and developing innovative product to market by creating concepts,
selecting ideas and evaluating alternatives; Analysis of business opportunities, development
of prototype, market test for running business in order to be related to market environments
213335

การจัดการการขายอยางมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Selling and Sales Management
วิชาบังคับกอน : การตลาด
แนวคิดและทฤษฎีการขาย ความสําคัญของการจัดการการขาย การกําหนดกลยุทธในการ
แสวงหาลูกคา การเขาพบลูกคาดวยการเสนอขาย การสาธิตการขายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดการขอ
โตแยง การติดตามและการปดการขาย การวิเคราะหและการเปรียบเทียบเทคโนโลยีและวิธีการบริการหลังการ
ขายที่ใชในการจัดการการขายไดอยางเหมาะสม
Concepts and theories of sales, the importance of sales management, the
effective strategies to meet customers through the sales offerings and demonstrations;
Techniques to manage disputes among sales representatives, to track and close sales, and to
analyze and compare the technologies and methods commonly used in the after-sales
services
213336

การตลาดยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการตลาดสําหรับธุรกิจยุคดิจิทัล ความหมาย ความสําคัญของ
การตลาดในยุคดิจิทัล พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยตลาด และสิ่งแวดลอมตางๆที่สงผลกระทบตอการวางแผน
การตลาดของผูประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล การเตรียมสินคาและการจัดการ ลักษณะสินคาหรือบริการที่
เหมาะสม การหาแรงบันดาลใจในการเลือกสินคา การหาแหลงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศที่ตรงใจ
ลูกคา การเตรียมการและการเปดรานสําหรับในยุคดิจิทัล การบริหารตนทุน การวิเคราะหปญหาและสรางแนว
ทางแกไขทางการตลาด การเขียนโมเดลธุรกิจยุคดิจิทัล การใชเครื่องมือการติดตอสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ระบบคลังสินคา และการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ การสรางเว็บไซตรานคาในยุคดิจิทัล การวางรากฐาน
ขอมูลเนื้อหาของรานคา
Primary principle for digital business, definition and importance of digital
marketing, customer behavior, marketing research and business environment in digital
Business, acquiring and preparing product and service for performing digital business. Opening
for digital era, cost and revenue management, analysing and improving digital marketing
procedure, creating business model focusing marketing dimension, how to use Integrating
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Marketing Communication tools for digital marketing, warehouse and logistics management,
Creating website in digital business, laying foundation of content
213337

การตลาดเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainability Marketing
วิชาบังคับกอน : วิชาหลักการตลาด
การนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเปนพื้นฐานและเปาหมายสําคัญในการสรางความ
รับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม การบริหารการตลาดบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เริ่ม
จากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมอันเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบัน การพัฒนากลยุทธการแขงขันทางการตลาดดวยความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ เพื่อ
ลดผลกระทบทางลบตอธุรกิจและสรางมูลคาและคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ของธุรกิจ ภายใตขอจํากัดที่
ตองไมละเมิดตอความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดการความสัมพันธทางการตลาดของธุรกิจ การ
พัฒนาและรักษาความสัมพันธแบบยั่งยืนของธุรกิจกับกลุมเปาหมาย การพัฒนาวิธีการในการสรางการตลาด
เพื่อการบริโภคอยางยั่งยืนและแนวทางการนําหลักการตลาดอยางยั่งยืนไปประยุกตใชกับงานขององคกร
The concepts of sustainable development as a foundation and goal for
Corporate Social Responsibility (CSR) and responsible marketing; Marketing management in
relation to the society and environment in rapid change of corporation in doing business;
Subject to the constraints of sustainability of the society and environment, the subject
competitive marketing strategies based on CSR to decrease the negative impact while
creating higher value to various stakeholders as well as enhance sustainability in society; The
relationship management in relation to develop, maintain and sustain relationships amongst
corporate clients; The development of sustainability marketing aimed to enhance sustainable
consumption and concluded by implementing sustainability marketing in the corporation
213338

การตลาดบริการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Health service marketing
ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ กระบวนการพัฒนาการตลาด โมเดลธุรกิจ และการวางแผนเชิงกล
ยุทธ สําหรับเจาของกิจการและธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการกําหนดเปาหมายและพันธกิจขององคการเพื่อ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน การศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการที่สงผล
ตอการกําหนดกลยุทธในองคการรวมถึงธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนการจัดทําแผนกลยุทธธุรกิจ การแปลง
แผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
Studying theory, concepts, marketing development, business model, and
strategic management for Healthcare industry, determing objectives and mission for creating
competitive advantage, analyzing and evaluation both external and internal healthcare
business environment for strategic formulation, implementation and evaluation.
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การวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
ความเปนมาและความสําคัญของหัวขอวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนใน
การดําเนินการวิจัยธุรกิจ การเลือกแบบและวิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณและทรัพยากร การสราง
แบบเก็บขอมูล การเก็บตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเสนอรายงาน และนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Background and importance of the research; objectives of business research;
the research procedures and tools; selection of research methods and processes to match
with situations and resources; tools, sampling, data collection and analysis; writing research
report; and application of research results for business decision makin

213350

ธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศรูปแบบตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ นโยบายธุรกิจ
และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงหนาที่ทางดานการตลาด การเงินการบัญชี และการ
จัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ ความเสี่ยงและปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศ การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐในการสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศ การจัดการบริษัทขามชาติ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ขั้นตอน
และระบบการนําเขา-สงออก และการชําระเงินระหวางประเทศ การขนสงและโลจิสติกสระหวางประเทศ
International trade theory; entry modes and evolution of doing business across nations;
business policies, strategies on each business activity such as marketing, finance, accounting
and human resource management; risks and factors relating to international business
operations; trade barriers; government’s policy affecting international trade; multinational
corporation management; impacts from foreign exchange rates; export-import procedures;
cross-country payment and transfer; international transportation and logistics

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเชิงเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
Comparative International Business Management
ความทาทายที่องคกรตองประสบ ในดานตางประเทศ ซึ่งหมายรวมถึง โครงสรางองคกร และ
การแบงแผนกแบงหนวยงาน จากมุมมองขามวัฒนธรรม ขามชาติ เปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการจัดการ
ระหวางประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบระหวางแนวของสหรัฐอเมริกา กับของ ยุโรปตะวันตก ญี่ปุน รัสเซีย จีน
ประเทศโลกที่สาม สํารวจประวัติศาสตรการคาระหวางประเทศเพื่อใหแนวคิดเชิงลึกถึงการพัฒนาตนเองใน
ดานแนวปฏิบัติทางการจัดการของแตละประเทศมาเปนแนวทางของตนในปจจุบันนี้
The challenges that firms face in an international contexts, including
organizational structure and functioning from cross-cultural and cross-national perspectives.
Compares how management practices differ from one society to another. Comparisons are
213351
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made between the U.S., Western Europe, Japan, the USSR, China, and the Third World
nations. History of international trade is explored to give some insights into how different
countries develop their management practices into their current ones
213352

การจัดการ การนําเขา และการสงออก
3(3-0-6)
Import and Export Management
ความรู ความสํ า คั ญ ของการจัดการ การนําเขา และการสงออกทั้งสินคาและบริการ
กระบวนการดําเนินการดานเอกสาร ขั้นตอนและผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อใหเขาใจการจัดการ การนําเขา และ
การสงออกจากประเทศไทยสูตลาดตางประเทศ
Knowledge to significance of Import and Export Management in both goods and
services, the processes of documents, procedures and all; Stakeholders for understanding to
Import and Export Management from Thailand to foreign Markets
213353

การรวมกลุมเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Integration
การทําความเขาใจแนวคิดและการวิเคราะห การรวมกลุมทางเศรษฐกิจตางๆ ในตลาดโลก
ซึ่งมีบทบาทสําคัญทั้ งในระดั บภูมิภาค ประเทศและบริษัท/องค รวมทั้งผลประโยชนทั้งดานบวกและลบ
ตลอดจนการวางแผนกลยุทธเขาสูตลาดกลุมเศรษฐกิจนั้นๆ
Understanding to concepts/theories and analysis of economic integration, which
is the key-play-role through the levels of regions, nations and firms/organizations, benefits of
positive and negative sides as well as strategic plans, penetrating a market of economic
integration
213361

การอบรมและพัฒนาทุนมนุษย
3(2-2-5)
Training and Human Capital Development
แนวคิดและวิธีการพัฒนาทุนมนุษยสมัยใหม การวางแผนพัฒนาบุคลากร ความสําคัญของการ
ฝกอบรม กระบวนการในการฝกอบรม ตั้งแตการหาความจําเปนในการฝกอบรม การเรียนรูของผูใหญ การ
เขียนโครงการ การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การสรางหลักสูตร การใชเทคนิคการฝกอบรม การ
บริหารโครงการ การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม และการประเมินความคุมคาของโครงการฝกอบรม
Concepts and methods of modern human resource development; personnel
planning and development; the importance and process of training. Necessity assessment;
adult learning; project creation; objectives and goals for a training program, curriculum setting;
training techniques and management; training performance appraisal; and training evaluation

58
213362

อุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3-0-6)
Industrial Relations
แนวคิดของการจัดการอุตสาหกรรมสัมพันธที่สําคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะและทฤษฎีของ
สหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงานที่สําคัญตางๆ ผลกระทบของสหภาพแรงงานตอแนวทางบริหารจัดการ
ตลอดจนผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จากนโยบายของรัฐที่มีตอการบริหารแรงงานสัมพันธ
Concepts of industrial relations, the evolution and theories of union
organization, and labor law; Impacts of union organization on management practice as well
as the political, economic and social effects from government on labor relation
management.
213371

การบริหารเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Total Quality Management
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของคุณภาพและการบริหารคุณภาพ การสรางองคกรแหง
ความเป น เลิ ศ ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ผลิ ต ภาพ กลยุ ท ธ ใ นการบริ ห ารเชิ ง คุ ณ ภาพ การบริ ห าร
ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรในเชิงคุณภาพ การออกแบบ ควบคุม และพัฒนากระบวนการ
ขององคกรแหงคุณภาพ เครื่องมือทางสถิติและเทคนิคที่ใชในการบริหารคุณภาพ รางวัลคุณภาพประเภทตาง ๆ
Concepts, definition, importance of total quality management, creating
excellent companies, competitive advantage, productivity, quality management strategies,
qualitative stakeholder relationship management; design, control, and develop quality
organization process. Statistical tools and techniques for quality management; Various quality
awards.

213372

การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ภาพรวมของโลจิสติกส, การบริหารงานโลจิสติกส และโซอุปทาน กระบวนการที่จะจัดหาและ
สงมอบสินคาและบริการใหถึงลูกคา การวางแผนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตการจัดซื้อ การวางแผนการ
ผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินคา การบริหารชองทางในการกระจายสินคา การขนสง การใหบริการ
ลูกคา ตลอดจนการนําเอาเทคโนโลยีทางขอมูลสมัยใหมมาใชในการประเมินการทํางานของระบบโลจิสติกส การ
สรางกลยุทธในการบริหารหวงโซอุปทานเพื่อสนับสนุนหนวยธุรกิจ
Overview of logistics, logistics and supply chain management, procurement
and delivery of goods and services to customers; planning for various functions including
purchasing, production planning, inventory management, warehousing, channel distribution,
transportation, customer service; Using of information technology to evaluate logistic systems
performance, formulate supply chain strategy in support of business unit
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การจัดการสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory management
วิชาบังคับกอน : วิชาการจัดการดานการปฏิบัติการ
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และความเสี่ยงของสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคง
คลัง ระบบการบริหารสินคาคงคลัง นโยบายและการวางแผนสินคาคงคลัง การจัดการ การจัดเก็บและการ
ควบคุมตนทุนในการบริหารสินคาคงคลัง ตัวแบบในการบริหารสินคาคงคลัง ขาวสารขอมูล การนําไปใชสวน
ของขอมูลสินคาคงคลังกับธุรกิจ เทคโนโลยีในการบริหารสินคาคงคลัง และประเด็นปญหาทางดานการจัดการ
สินคงคงคลัง ตลอดจนการมีจริยธรรมในการบริหารสินคาคงคลัง
Definition, importance, benefit and risk in inventory, categories of inventory,
inventory management system, inventory policies and planning, management, storage and
cost control in inventory management, inventory management model, information,
application of inventory information in business, inventory management technology and
inventory problem issue includint ethics in inventory management
213374

การจัดการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehousing Management
ระบบและการวางระบบการบริหารคลังสินคาแตละรูปแบบ การรับเขาสินคา จัดเก็บ จนถึง
กระบวนการในการสงของออก ทั้งคลังสินคา คลังพัสดุ และศูนยกระจายสินคา หลักการบริหารพื้นที่จัดเก็บ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการเคลื่อนยาย อุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายสินคา การตรวจเช็คสินคาคงคลัง ปญหาของการบริหารคลังสินคา ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่นํามาใชชวยในการบริหารคลังสินคา และเทคนิคใหม ๆ ในการบริหารคลังสินคา
Systems and setting up of warehousing management for each inventory model,
receiving, storaging, and shipping of merchandise including warehousing techniques and
distribution centers, storage management, efficiency in inventory storage and inventory
handling equipment, facility management, inventory monitoring and auditing, problems and
information technology systems in warehousing management and new techniques in
warehousing management
213375

องคกรแบบลีน
3(3-0-6)
Lean Enterprise
หลักการพื้นฐานของการบริหารแบบลีนในหวงโซอุปทาน การวางแผนและพัฒนาการระบุ
คุณคาของลูกคา การระบุสายธารคุณคา การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องเพื่อไปสูองคกรแหงความเปน
เลิศ การประยุกตใชหลักการบริหารแบบลีนในการบูรณาการกับการพัฒนาคน กระบวนการ และผลิตภัณฑ
เพื่อสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีศึกษาองคกรแบบลีนที่ประสบความสําเร็จ
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An overview of Lean Management in the supply chain; The planning and
development of customer value, value stream and continuous improvement to achieve the
performance excellence; An implementation of Lean Management in an integration of a
development of people, processes and products to be the effective and efficient
organisation; Best practices in Lean Management application
213376

การจัดการดานการขนสงในโซอุปทาน
3(3-0-6)
Transportation Management in Supply Chain
วิชาบังคับกอน : วิชาการจัดการดานการปฏิบัติการ
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการขนสง ความเชื่อมโยงของการขนสงในโซอุปทานที่มี
ตอหนวยธุรกิจ การวางแผน การบริหารงาน การควบคุมการขนสง การคํานวณตนทุนในการขนสง การ
แกปญหาการขนสง อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสง เทคโนโลยีทางดานการขนสง และประเด็น
ปญหาทางดานการขนสงทั้งในประเทศและตางประเทศ
Definition, importance, transportation mode, linkage of transportation in
supply chain toward business organization, planning, managing, controlling, calculating
transportation cost, problem solving in transportation, equipment and facility in
transportation, technology and problem in domestics and international issues
213377

การจัดซื้อและการจัดหาระดับโลก
3(3-0-6)
Procurement Management and Global Sourcing
แนวคิดในการจัดซื้อและจัดหาระดับโลก และผลกระทบของการจัดซื้อและการจัดการโซ
อุปทานที่มีตอความไดเปรียบทางการแขงขันและกําไรขององคกร กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการจัดหาระดับ
โลก การคัดเลือกผูขายปจจัยการผลิต การจัดการผูขายปจจัยการผลิต การจัดการคุณภาพ และประเด็นทางกล
ยุทธอื่นๆในการจัดซื้อและจัดหาเพื่อสรางคุณคาใหแกลูกคา กรณีศึกษาทางดานการจัดซื้อและจัดหาระดับโลก
An overview of procurement management and global sourcing and the
impact of procurement and supply management on the competitive advantage and
profitability of the organisation; Organisational procurement process, global sourcing process,
supplier selection, supplier management, quality management and other strategic issues in
procurement and sourcing to create customer values; Case studies on procurement
management and global sourcing
213378

การจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Safety and Health Management
ประวัติความเปนมา และแนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน บทบาทและหนาที่
ของผูบริหาร กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน การนํากฎหมายไปสูการ

61
ปฏิบัติ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แนวคิดระบบฯ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการระบบฯ
การประยุกตใชระบบฯ ตลอดจนการแกปญหาดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Introduction to Occupational Safety and Health Management: OSHM,
management roles and duties, OSH Laws & Regulations, implementation of laws &
regulations, OSHM systems, OSH administrative concept, OSHM standard & implementation.
In additions, problem solving in OSHM.
213379

การจัดการความยั่งยืนในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Sustainable management in Industry
ความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน ขอบเขตของความยั่งยืนในโซ
อุปทานของภาคอุตสาหกรรมและ แนวคิดเกี่ยวกับองคกรสีเขียวตลอดหวงโซอุปทาน วงจรชีวิตผลิตภัณฑในโซ
อุปทาน การวางแผน การดําเนินการ และการสงมอบ การนํากลับมาใชใหม การกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของพนักงาน
ระบบการดําเนินงาน และสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในงานอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ตลอดจนการนําแนวคิดเรื่องความยั่งยืนในงานอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติ
Definition, importance and conceptห about sustainability, scope of
sustainability in supply chain in industrial sector and concepts of green supply chain, product
life cycle in supply chain; planning, operating and delivery, reuse and recycle, disposal of
waste from industry for efficient; laws and regulations involving employees, operating system
and environment; protection and problem solving occurring in industry for sustainability ; the
implementation of sustainability in industry
213408

การจัดการสํานักงานอัจฉริยะและการติดตอสื่อสารในองคกรธุรกิจ 3(2-2-5)
Intelligence Office Management and Business Communication in
Organization
ความหมาย ความสําคัญ หนาที่ของงานสํานักงานและการจัดการสํานักงาน การสราง
รวบรวม การนําเสนอ และระบบการจัดการขาวสารขอมูล การบริหารงานเอกสาร การติดตอสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ การจัดระบบการทํางานในสํานักงาน การอํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน การบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย การควบคุมงานสํานักงาน การบริหารความสัมพันธ การจัดประชุมและเอกสารการประชุม
การใชเครื่องมือและอุปกรณในสํานักงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงาน สํานักงานอัตโนมัติ ตลอดจน
สํานักงานอัจฉริยะ การติดตอสื่อสารในธุรกิจ วิธีการและรูปแบบของการติดตอในธุรกิจ ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติใน
การติดตอ การเขียนจดหมาย และบันทึกขอความ การเรียงความ การสนทนา เทคนิคการสัมภาษณ การเขียน
รายงานและนําเสนอ การเผยแพรขอมูลขาวสาร การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ เทคนิคการอานและการฟง การ
สื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย เครือขายอินเทอรเน็ตและการบริการแบบตาง ๆ ทั้งในสวนของการสืบคน
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ขอมูล และการสรางเอกสารสําหรับเผยแพร มารยาทและขอควรปฏิบัติในการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต
ทั้งนี้เพื่อใหมีการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Definition, importance, role of office task and management, creation, compile,
presentation and managing information system, documentary management, communication
and public relation, managing office management system, facilitating to support staff in an
organization, human resource management, controlling office task, relationship management,
organizing a meeting and documentation in meeting, utilize facility and equipment in the
office, office automation, office intelligent. Theories and strategies of communications in
business, focusing on practical techniques of business communication skills including writing,
conversation, interviewing, oral presentation, advertising and public relation as well as
reading and listening, examine data network, internet network, services including working
with search engines and producing documents, etiquettes and rules when using the internet
network efficient in operation
213480

สัมมนาทางการจัดการธุรกิจ
1(0-3-1)
Seminar in Business Management
การวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ สถานการณปจจุบันที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต เนนกระบวนการเรียนรูจริงผานประสบการณภาคสนาม โดยการนําศาสตร
ทางการจัดการธุรกิจมาสรุปอภิปราย และรายงานผล
Analysis and discussion in business management. Emphasis on the current
situations affecting business operation at present and in the future. Concentrate on action
learning through field study with business management disciplines. Discuss and report the
lesson learned
213481

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 1
2 หนวยกิต
Undergraduated Thesis I
การศึกษาคนควาเบื้องตนในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับทางดานบริหารธุรกิจ โดยมีการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อสรางกรอบแนวคิด แลวออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูล อาทิ แบบสอบถาม
และบทสัมภาษณในเชิงลึก ที่ผานการกลั่นกรองของอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการจริยธรรมแลว มีการ
สอบโครงรางวิทยานิพนธ
Preliminary studies in subjects or issues relevant to business management by
reviewing existing literature; Analyzing information from the literature review in Thesis 1 to
create a conceptual framework and design relevant research tool(s) such as questionnaire
and in-depth interview questions; Tool(s) to be approved by advisors and the research ethic
committee; Research proposal to be presented to the committee
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213482

วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี 2
4 หนวยกิต
Undergraduated Thesis II
รวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือที่ไดในวิทยานิพนธ 1 แลวนําขอมูลนั้นมาทําการ
ประมวลผล วิเคราะหผล อภิปรายและสรุปผล พรอมทํารายงานและนําเสนอผลการวิจัยตอหนาคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ ตองสอบวิทยานิพนธผาน และจัดสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับที่สมบูรณ
Data collection using research tools from Thesis 1; codify, analyze, discuss and
conclude on research results; submit report and present the research studies to the thesis
examination committee. The thesis be presented and to be approved by the committee and
the completed and the revised thesis
213491

การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมเชิงวิชาการภาคปฏิบัติหรือฝกปฏิบัติงานจริงภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ในตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Academic in practice or real professional training at a public or private
organization on abroad with the approval of the university
213492
จากมหาวิทยาลัย

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝกปฏิบัติงานภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบ

Professional training at a public or private organization in Thailand or abroad
with the approval of the university
213493

การฝกงานทางวิชาชีพ
6 หนวยกิต
Professional traning
ฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจในองคการหรือหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหเกิด
ความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อใหเกิดประสบการณในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับดานบริหารธุรกิจ
Professional training in business management at a public or private organizations;
the knowledge, skills, attitudes to experience in an occupation related to business management
213494

การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 1
3 หนวยกิต
Work Integrated Learning I
(ไมนับหนวยกิต)
การปฏิบัติงานและเรียนรูประสบการณวิชาชีพครั้งที่ 1 ดานบริหารธุรกิจที่หนวยธุรกิจ ภายใต
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานทางธุรกิจ ใหเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมประสบการณดานบริหารธุรกิจ กอนเขาสูการประกอบอาชีพในอนาคต
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First time in professional training and learning in business management at a
business organization under coordination between business unit and the university in order to
develop the knowledge, skills, attitudes and to experience in an occupation related to business
management before working in the future career
213495

การศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน 2
3 หนวยกิต
Work Integrated Learning II
(ไมนับหนวยกิต)
การปฏิบัติงานและเรียนรูประสบการณวิชาชีพครั้งที่ 2 ดานบริหารธุรกิจที่หนวยธุรกิจ ภายใต
ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานทางธุรกิจ ใหเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมประสบการณดานบริหารธุรกิจ กอนเขาสูการประกอบอาชีพในอนาคต
Second time in professional training and learning in business management at a
business organization under coordination between business unit and the university in order to
develop the knowledge, skills, attitudes and to experience in an occupation related to business
management before working in the future career

214114

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Microeconomics
ศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ทํางาน ของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรม
การผลิต ตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณรูป แบบตางๆ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด อื่นๆ ทฤษฎีเบื้องตน
เกี่ยวกับตลาดปจจัยการผลิต และความลมเหลวของตลาด
The study of concept and application of economics theories related to basic
economic problems, price mechanism, demand and supply of goods, basic theory of
consumer behaviour, production behavior, production cost, price determination in perfect
competition market and other imperfect competition markets, the comparison of the efficiency
of resource allocation, production in perfect competition market and other type of markets,
basic theories of factor of production markets and market failure.
214115

เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Macroeconomics
ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคเปาหมายและ
ปญหา ในทางเศรษฐศาสตรมหภาค การคํานวณรายไดประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายไดประชาชาติ ดุลย
ภาพ ตลาดการเงิน อุปสงคและอุปทานของเงิน ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอและเงินฝด นโยบายการเงิน
และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงิน ตราตางประเทศ และการ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน

65
The study of meaning and methodology of economics, macroeconomic indicators,
targets and problems of macroeconomics, national income calculation, theory of national
income determination, equilibrium, money market, demand and supply of money,
unemployment problem, inflation and deflation problem, monetary and fiscal policy, balance
of payment, foreign exchange market and determination of exchange rate
222103

หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
แนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขอมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทําบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและ
การจัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจผลิตสินคา วิธีการบัญชีเกี่ยวกั บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Concepts and principles of accounting; benefit of information of accounting;
basic accountings: recording on assets, liabilities and owner equities; general ledgers; adjusting
and closing entries and preparing financial statements for service business, merchandising
business and manufacturing business; Valued Added Tax; applying accounting information for
business decision making
222200

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร การนําขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพื่อใหผูบริหาร
สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ ไดแก การคํานวณ
ตนทุนสินคาตามวิธีตนทุนเต็มและวิธีตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตนทุนปริมาณและกําไร การตัดสินใจการดําเนินงานระยะสั้น การวิเคราะหโครงการลงทุน งบกระแสเงินสด
และการวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน
A study of managerial accounting concepts, an analysis of accounting
information for corporate management for planning, decision making, and operational
control including product costing by full cost and variable cost methods, budgeting, costvolume-profit analysis, short-term decision making, capital budgeting, statement of cash flow,
and basic financial analysis
231260

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
ความหมาย บทบาท องคประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงสราง ของระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองคกร ประเภทของระบบสารสนเทศ การบริหาร
ทรัพยสิน ระบบสารสนเทศ กลยุทธการนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาองคกรและการนําเทคโนโลยีเข
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ามาประยุกตใช ในองคกร เชน เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวติ้ง การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศขั้นสูง การ
จําลอง หนวยความจําแฟลชที่มีสภาพพรอมใชงาน การประยุกตใชบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เทคโนโลยีสีเขียว
เปนตน
Definition, roles, composition, and characteristics of management information
systems; Thestructure of information systems; The roles of information systems in
organizations; Types of information systems; Asset management information system; Strategic
information systems are used in the development and implemention of technology
applications in organizations such as social networking, cloud computing,Advanced Analytics,
Flash Memory Virtualization for Availability, Mobile Applications, Green IT etc
231351

การจัดการธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต
3(2-2-5)
Electronic Business Management
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดของ
ธุรกิจที่จะทํางานใกลชิดกับซัพพลายเออรและคูคา ตลอดจนการตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลูกคา การบริหารจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ระบบการสั่งจายทางอิเล็กทรนิกส ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย กลยุทธทางธุรกิจ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ จรรยาบรรณ ขอกฎหมาย มาตรฐานทางเทคโนโลยี
และกฏระเบียบตางๆ
The application of information and communication technology in support of
all the activities of business to work more closely with suppliers and partners and to better
satisfy the needs and expectations of their customers the managing electronic commerce in
concluding electronic payment system security issues, business strategies, management
issues such as ethic and legal requirements, technology standard and protocols
808101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะหการเงินขั้นพื้นฐาน คาเงินตามกาลเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน
วิธีการจัดการสินทรัพยตาง ๆ รวมทั้งแงการจัดการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว การ
พิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน และนโยบายเงินปนผล
Scope, roles and tasks of a finance manager within a business enterprise,
objectives and importance of financial management, basic financial analysis, time value of
money, risk and return, current asset management, management of short-term, medium-term
and long-term capital sources, capital budgeting, capital structure and dividend policy.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
205
หมายถึง
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
213
หมายถึง
หมวดวิชาการจัดการธุรกิจ
214
หมายถึง
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร
222
หมายถึง
หมวดวิชาการบัญชี
224
หมายถึง
หมวดวิชาการทองเที่ยว
230
หมายถึง
หมวดวิชานิติศาสตร
231
หมายถึง
หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
808
หมายถึง
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร
2) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0
หมายถึง
กลุมวิชาการจัดการทั่วไป
1
หมายถึง
กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
2
หมายถึง
กลุมวิชาผูประกอบการ
3
หมายถึง
กลุมวิชาการตลาด
4
หมายถึง
กลุมวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
5
หมายถึง
กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
6
หมายถึง
กลุมวิชาทรัพยากรมนุษย
7
หมายถึง
กลุมวิชาการผลิตและการปฏิบัติการ
8
หมายถึง
กลุมวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
9
หมายถึง
รายวิชา การฝกงาน สหกิจศึกษา จัดการศึกษาแบบบูรณา
-การกับการทํางาน
เลขหลักรอย
1
2
3
4

: แสดงชั้นป และ ระดับ
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 4
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

1

ชื่อ –นามสกุล

นางนันทวัน เหลี่ยมปรีชา

2

นางสาวจิตตินุช วัฒนะ

3

นางศิริวรรณ กิจโชติ

4

นางสาวอุดมลักษณ ศรีชัวชม

5

นางบุณยสุภางค สุวรรณธเนศ

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การ
ศึกษา

ประเทศ

-

D.B.A.
M.B.A.
กศ.บ.

Business Administration

2553
2534
2528

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ประเทศไทย

12

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

M.B.A.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

2542
2538
2543
2539

สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

14

14

-

Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

Management
การจัดการทั่วไป
การบริหารการปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยว
Management
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
การจัดการการผลิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Business Administration
ชีววิทยาประมง

University of South Australia
Wollongong University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Johns Wales University
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห
หลักสุตร
ปรับปรุง
2560
12

University of Southampton
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2558
2547

สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

18

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544
2539

ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

-

M.B.A.
วท.บ.

การแนะแนว

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/สัปดาห
หลักสูตรป 2555

69
3.2.2. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

1*

ชื่อ –นามสกุล

นางนันทวัน เหลี่ยมปรีชา

2*

นางสาวจิตตินุช วัฒนะ

3*

นางศิริวรรณ กิจโชติ

4*

นางสาวอุดมลักษณ ศรีชัวชม

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา

สาขาวิชา

-

D.B.A.
M.B.A.
กศ.บ.

Business Administration

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

M.B.A.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

-

Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

การแนะแนว

5*

นางบุณยสุภางค สุวรรณธเนศ

-

M.B.A.
วท.บ.

Management
การจัดการทั่วไป
การบริหารการปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยว
Management
การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
การจัดการการผลิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Business Administration
ชีววิทยาประมง

6

นายวราวุธ ฤกษวรารักษ

-

Ph.D.
M.B.A.
พ.บ.

Commerce
Management
พาณิชยนาวี

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห
หลักสูตรป
2555
12

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห
หลักสุตร
ปรับปรุง 2560
12

ปที่สําเร็จ
การ
ศึกษา

ประเทศ

University of South Australia
Wollongong University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
Johns Wales University
สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2534
2528

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ประเทศไทย

2542
2538
2543
2539

สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

14

14

University of Southampton
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2558
2547

สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

18

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544

ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2544
2539

ประเทศไทย
ประเทศไทย

12

12

Australian National University
Clark University
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2553
2539
2533

ออสเตรเรีย
สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย

75

75

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

70

ลําดับที่

ชื่อ –นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

7

นายอรรถไกร พันธุภ ักดี

8

นายสุกิจ ขอเชื้อกลาง

-

9

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

-

10

นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

-

11

นางสาววิชญานัน รัตนวิบูลยสม

ผูชวย
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

คุณวุฒิ
การ
ศึกษา

นางสาวภาวินี สตารเจล

-

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การ
ศึกษา

ประเทศ

จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน/
สัปดาห
หลักสูตรป
2555
18

ปรด.
M.B.A.
ศบ.
D.B.A.
M.B.A.
วท.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

การบริหารโรงพยาบาล
MIS
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Business Administration
International Trade
วิทยาศาสตรสุขภาพ
Crisis Management
การจัดการทั่วไป
การตลาดระหวางประเทศ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Okalahoma City University, US
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Victoria University
Victoria University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keio University
มหาวิทยาลัยศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2555
2544
2538
2549
2545
2537
2551
2538
2533

ประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทย
ออสเตรเรีย
ออสเตรเรีย
ประเทศไทย
ญี่ปุน
ประเทศไทย
ประเทศไทย

24

Ph.D.
M.B.S.
ศ.บ.
Ph.D.
M.B.A.

Management
International Marketing
การเงินและการธนาคาร

La Torbe University
University of Kent at Canterbury
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

2559
2541
2538

18

Management
International Business, and
Finance & Banking
การเงินการธนาคารและธุรกิจ
ระหวางประเทศ

University of Strathclyde
Dominican University

2549
2537

ออสเตรเรีย
สหราชอาณาจักร
ประเทศไทย
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัย หอการคาไทย

2534

ประเทศไทย

Operations Management
Supply Chain Management
International Business
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

University of Texas at Dallas
University of Texas at Dallas
Macquarie University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2558
2554
2548
2544

ศศ.บ.
12

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
M.I.B.
ศ.บ.

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเรีย
ประเทศไทย

12

18

60

60
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3.2.3 อาจารยผูสอน
ลําดับ
1

ชื่อ–นามสกุล
นางนันทวัน เหลี่ยมปรีชา

2

นางสาวจิตตินุช วัฒนะ

3

นางศิริวรรณ กิจโชติ

4

นางสาวอุดมลักษณ ศรีชัวชม

5

นางบุณยสภุ างค สุวรรณธเนศ

6

นายวราวุธ ฤกษวรารักษ

7

นายอรรถไกร พันธุภักดี

8

นายสุกิจ ขอเชื้อกลาง

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
D.B.A.
M.B.A.
กศ.บ.
M.B.A.
ศศ.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
M.B.A.
วท.บ.
Ph.D.
M.B.A.
พ.บ.
ปรด.
M.B.A.
ศบ.
D.B.A.
M.B.A.
วท.บ.

สาขาวิชา
Business Administration
การแนะแนว
Management
การจัดการทั่วไป
การบริหารการปฏิบัติการ
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
Management
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดการการผลิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
Business Administration
ชีววิทยาประมง
Commerce
Management
พาณิชยนาวี
การบริหารโรงพยาบาล
MIS
เศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต
Business Administration
International Trade
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

9

นายชาตรี ปรีดาอนันทสุข

10

นางสาวนลินี เหมาะประสิทธิ์

11

นางสาววิชญานัน รัตนวิบลู ยสม

12

นางสาวภาวินี สตารเจล

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย

-

คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
M.B.S.
ศ.บ.
Ph.D.
M.B.A.
ศศ.บ.
Ph.D.
M.S.
M.I.B.
ศ.บ.

สาขาวิชา
Crisis Management
การจัดการทั่วไป
การตลาดระหวางประเทศ
Management
International Marketing
การเงินและการธนาคาร
Management
International Business, and Finance & Banking
การเงินการธนาคารและธุรกิจระหวางประเทศ
Operations Management
Supply Chain Management
International Business
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

นายนิทัศน เจียมศรีพงษ

-

2

นางสุพัตรา พิสฐศาสตร

-

3

นางสาวชื่นสุมล สาพิทักษ

-

4

นางสาวกฤติยา ไทยเจริญดี

-

คุณวุฒิการศึกษา
น.ม.
ศบ.
นบ.
ร.ม.
น.บ.
ศ.ศ.บ.
กจ.ม.
บธ.บ.
MSc.
บธ.บ.

สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การเมืองการปกครอง
- บัญชี
- การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การจัดการธุรกิจ
- International Marketing Management
- การจัดการธุรกิจ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
การใหนิสิตไดฝกภาคสนามเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดใชองคความรูที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด
นําไปประยุกตใชในการทํางานจริงในองคกรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยนิสติ จะไดเขาฝกประสบการณ
ภาคสนามในองคกรที่มีความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสารและมหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่มุงเนนการฝกประสบการณภาคสนามตามความสนใจ คือ
รายวิชาการฝกงานทางวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ ในภาคการศึกษาปลายของการเรียนในชั้น
ปการศึกษาที่ 4 หรือชั้นปการศึกษาสุดทายหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตร
กําหนดเรียบรอยแลว
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในการทํางานในสถานการณจริงได
2) มีการพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับการใชเทคนิคในการทํางาน รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการ ทํางานจริงได
3) มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสถานการณจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการสื่อสารและการเลือกใชชองทางในการสื่อสารที่สามารถเขาถึงผูรับ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม
5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได มีความอดทน มีทัศนคติเชิงบวกที่สามารถเขากับ
วัฒนธรรมองคกรของการทํางานจริงได
6) มีวินัย ตรงตอเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานที่เขารับการฝกสหกิจศึกษาได
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณวิชาชีพ
ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปที่ 4 หรือชั้นปการศึกษาสุดทายหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนดเรียบรอยแลว
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ประกอบดวย
- การฝกงานทางวิชาชีพ ระยะเวลาไมนอยกวา 4 เดือน หรือ
- รายวิชาการฝกอบรมและการฝกงานในตางประเทศ ระยะเวลาไมนอย
กวา 4 เดือน หรือ
- รายวิชาสหกิจศึกษา ระยะเวลาไมนอยกวา 4 เดือน
- รายวิชาการบูรณาการกับการทํางาน ชวงภาคเรียนฤดูรอนในชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
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โดยมีรูปแบบการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาตรีตามกระบวนการทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
ตั้งแตการศึ กษาค น คว า เบื้ องต น ในหั ว ข อเรื่ องที่เกี่ย วของกับ ทางดานการบริห ารธุร กิจ โดยมีการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ สรางกรอบแนวคิด ออกแบบเครื่องมือในการเก็บขอมูล ที่ผานการกลั่นกรองของ
อาจารย ที่ป รึ กษา และคณะกรรมการจริ ย ธรรมแลว มีการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ทําการประมวลผล
วิเ คราะห ผ ล อภิ ป รายและสรุ ป ผล พร อมทํ า รายงานและนําเสนอผลการวิจัย ต อหนา คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธซึ่งเปนอาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเขารวมประชุมเพื่อรับฟงการนําเสนอ วิพากษผลงาน
และประเมินผลงานของนิสิต จัดสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับที่สมบูรณสงมอบแกอาจารยที่ปรึกษา โดยการวัด
และประเมินผลรายวิชา จะกําหนดดวยอักษร S (เปนที่พอใจ) และ U (ไมเปนที่พอใจ)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีองคความรูจากการทําการวิจัย
2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัยได
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและจัดการขอมูลได
4) สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล วิเคราะหสถิติขอมูล
และอภิปรายผล และ ทํารายงานได
5) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นได
6) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกตองตรงประเด็น
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 3 และภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต โดยใหนิสิตเสนอหัวขอและคณะกรรมการ
ดําเนินงานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเปนผูพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่นิสิตสนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
3) อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยของนิสิต เชน แนะนําใหนิสิตเขาถึงแหลงขอมูลในการ
ทําวิจัยดานตางๆ กําหนดแบบฟอรมการสงรูปเลมและการนําเสนอเปนไปในทางเดียวกัน เปนตน
4) แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกต จาก
แบบฟอรมบันทึกการเขาพบ
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3) ประเมินผลการทําวิจัยของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดในแต
ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
4) ประเมินผลงานวิจัยจากการสอบนําเสนอผลงาน โดยตองมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ตระหนักถึงการบริหารจัดการธุรกิจภายใต
จรรยาบรรณทางธุรกิจ

มีทักษะการเปนผูนําและมีทัศนคติเชิงบวก
ในการทํางานเปนทีม
มีองคความรูในการทําวิจัยธุรกิจและมีทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- เปดสอนรายวิชาจริยธรรมธุรกิจและจัดใหเปน
รายวิชาบังคับในหลักสูตร
- สอนแทรกในรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมสูตร
- สอนแทรกในรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- มอบหมายงานในรายวิชา
- เปดสอนรายวิชาวิจัยธุรกิจ
- กําหนดใหนิสิตตองมีผลการเรียนในรายวิชา
วิทยานิพนธระดับปริญญาตรี
- มอบหมายงานโดยการใหนิสิตคนควาขอมูลดวย
ตนเองและใหทํารายงานและหรือนําเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม
1.2 รูจักการมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีม มีทั้งภาวะผูนําและ
ภาวะผูตามตามสถานการณที่
เหมาะสม สามารถลําดับ
ความสําคัญของปญหาและแกไข
ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอก
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ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
1.3 มีจิตสาธารณะ สามารถ
วิเคราะหผลกระทบระหวางแตละ
ธุรกิจที่มีตอบุคคล องคกร และ
สังคม ได
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับของทีมงาน องคกร และ
สังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย สามารถเขาใจและยอมรับ
ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร
2. ดานความรู
2.1 มีความรูและเขาใจใน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
ทางดานการจัดการธุรกิจ สามารถ
เรียบเรียงความรูในการนํามา
ถายทอดและติดตอสื่อสารใหเขาใจ
ได มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแกปญหา
2.2 สามารถวิเคราะห
แบบจําลองธุรกิจ หรือประเมิน
คุณภาพ/ประสิทธิภาพของ
กระบวนการทางธุรกิจไดตรงตาม
ขอกําหนด รูจักติดตาม
ความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจอยางตอเนื่อง และมี
ทักษะในการนํามา ปรับใชในแตละ
ธุรกิจไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอก
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ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
2.3 สามารถเชื่อมโยงหลักการ
บริหารจัดการไดเหมาะสมในแตละ
ธุรกิจ สนใจพัฒนาความรูทางธุรกิจ
อยางตอเนื่อง เล็งเห็นและวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงได เขาใจ
ผลกระทบของปจจัยธุรกิจ และ
สามารถบูรณาการความรูในสาขาที่
ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของได
2.4 มีประสบการณในการ
ทํางานหรือการฝกอบรมที่สามารถ
นําองคความรูมาใชงานไดจริง
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาน
สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา
ตีความ แยกแยะ วิเคราะห และ
สรุปประเด็นปญหาและความ
ตองการอยางเปนระบบบนหลักการ
ของเหตุผล
3.2 มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกไข
ปญหาในการบริหารธุรกิจไดอยาง
เหมาะสม
3.3 สามารถประยุกตความรู
และใชทักษะในการแกไขปญหาใน
การบริหารธุรกิจไดอยางเหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 สามารถใชภาษาในการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจกับกลุมคน

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอก

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ - การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
- การสอนแทรกในรายวิชา
ในรายวิชา
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ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
ในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลกใหเขาใจไดทั้งพฤติกรรม
วาจา และเทคโนโลยีใหม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม สังเกตพฤติกรรม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ - ประเมินโดยอาจารยจากการ
จริงและหรือสถานการณจริง
ทดสอบ

4.2 สรางปญญาในการอยูรวมกับ
ผูอื่น ใชความรูในศาสตรของการ
จัดการธุรกิจที่ไดเรียนมา ชี้นําสังคม
ในประเด็นที่เหมาะสม สามารถ
ริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณไดทั้งสวนตัวและ
สวนรวม ใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนําและผูรวมทีม
ทํางาน มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห สังเคราะห สรุป
ประเด็นเนื้อหา และสามารถ
นําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน
สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ปญหา โดยใชสารสนเทศทาง
คณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาไดอยาง
สรางสรรค
5.2 มีทักษะในการเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอที่
เหมาะสม สามารถประยุกตสื่อและ

- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงานกลุม

- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอก

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมินโดยอาจารยจากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- จํานวนกิจกรรมที่มีการ
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมกับ
หนวยงานภายในและภายนอก
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เทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย
สื่อสาร และวางแผนในธุรกิจได
อยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน
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กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
หมวดศึกษาทั่วไป
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1 สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออก
ที่มุงสูความสําเร็จในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน
การสงงานตรงเวลา และการไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
1.2.2 วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของ
บุคคลตัวอยางที่ใชคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
1.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงาน
ที่ใชแนวคิด วิธีการทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในแตละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน
สงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะ
และดนตรี และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.1.2 ใหมีความรูรอบทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อทํา
ใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก
รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
2.1.3 ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตน
อยางมีความสุข ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
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2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
2.2.6 ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning )
2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ
(Professional Training / Co-operative Education)
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
2.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรูทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
วิทยาศาสตร ไปใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก
ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง ทําให
เกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
3.1.2 แสดงออกถึงการมีวิจารณญาณคิดแบบองครวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู
ระหวางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค
ใฝเรียนรู และผลงานนวัตกรรม
3.1.3 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเปน
ผูประกอบการ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.2.1 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
3.2.3 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
3.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
3.2.5 ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
3.2.6 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
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3.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning)
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา
3.3.2 ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
3.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
3.3.4 ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมี
มนุษยสัมพันธ
4.1.2 ปรับตัวใหอยูในสังคมที่ตางวัฒนธรรมได
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.2.1 ใชการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative and
Collaborative Learning) โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของ
ตนเองและเพื่อนรวมกลุม
4.2.2 ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life Long
Learning)
4.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4.2.4 ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
รับผิดชอบ

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
4.3.1 ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการ
สอนตาง ๆ
4.3.2 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน
(Peer evaluation) โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
4.3.3 ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใช
แบบสอบถาม หรือแบบประเมินตนเอง
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
5.1.2 แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น
เนื้อหา ทั้ง การพูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
5.2.2 ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
5.2.3 ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based
Learning)
5.2.4 ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5.2.5 ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated
Learning)
5.2.6 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based
Learning)
5.2.7 ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน การนําเสนอ
จากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
5.3.2 ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การนําเสนอจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย หรือจากการสัมมนา
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร หมวดวิชาเฉพาะ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ความหมายของการพัฒนาผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 5 ดาน ของหมวดวิชาเฉพาะ
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
1.2 รูจักการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม มีทั้งภาวะผูนําและภาวะผูตามตามสถานการณที่
เหมาะสม สามารถลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
1.3 มีจิตสาธารณะ สามารถวิเคราะหผลกระทบระหวางแตละธุรกิจที่มีตอบุคคล องคกร และ
สังคม ได
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบและขอบังคับของทีมงาน องคกร
และสังคม
1.5 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย สามารถเขาใจและยอมรับความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร
2. ดานความรู
2.1 มีความรูและเขาใจในหลักการและทฤษฎีที่สําคัญทางดานการบริหารธุรกิจ สามารถเรียบ
เรียงความรูในการนํามาถายทอดและติดตอสื่อสารใหเขาใจได มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกปญหา
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2.2 สามารถวิเคราะหแบบจําลองธุรกิจ หรือประเมินคุณภาพ/ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางธุรกิจไดตรงตามขอกําหนด รูจักติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยางตอเนื่องและมี
ทักษะในการนํามา ปรับใชในแตละธุรกิจไดอยางเหมาะสม
2.3 สามารถเชื่อมโยงหลักการบริหารจัดการไดเหมาะสมในแตละธุรกิจ สนใจพัฒนาความรูทาง
ธุรกิจอยางตอเนื่อง เล็งเห็นและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงได เขาใจผลกระทบของปจจัยธุรกิจและสามารถบูรณา
การความรูในสาขาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได
2.4 มีประสบการณในการพัฒนาและประยุกตซอฟตแวรที่สามารถใชงานไดจริง
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาน สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา ตีความ แยกแยะ วิเคราะห และสรุป
ประเด็นปญหาและความตองการอยางเปนระบบบนหลักการของเหตุผล
3.2 มีความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการแกไขปญหาในการบริหารธุรกิจไดอยาง
เหมาะสม
3.3 สามารถประยุ กต ความรู และใช ทั กษะในการแก ไ ขป ญ หาในการบริ ห ารธุ ร กิ จ ได อ ย า ง
เหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจกับกลุมคนในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลกใหเขาใจไดทั้งพฤติกรรม วาจา และเทคโนโลยีใหม
4.2 สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น ใชความรูในศาสตรของการจัดการธุรกิจที่ไดเรียนมา
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณไดทั้งสวนตัวและสวนรวม ให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีม
ทํางาน มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและกลุม
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหา และสามารถนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน
สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหา
ไดอยางสรางสรรค
5.2 มีทักษะในการเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอที่เหมาะสม สามารถประยุกตสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสาร และวางแผนในธุรกิจไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
1ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า
ทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
001201 ทักษะ
ภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษ
พัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
001221 สารสนเทศ
ศาสตรเพื่อการศึกษา
คนควา

1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

ทักษะทางปญญา

2.1

2.2

2.3













2.4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
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รายวิชา

001222 ภาษา สังคม

และวัฒนธรรม
001224 ศิลปะใน
ชีวิตประจําวัน
001225 ความเปน
สวนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุค
ดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถไี ทย
ศึกษา
001228 ความสุขกับงาน
อดิเรก
001229 รูจักตัวเอง
เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มี
ความหมาย
001241 ดนตรี
ตะวันตกใน
ชีวิตประจําวัน
001242 การคิดเชิง
สรางสรรคและ
นวัตกรรม

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

ทักษะทางปญญา

2.1

2.2

2.3

























2.4

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

4.1































































































4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
กลุมวิชาสังคมศาสตร
001231 ปรัชญาชีวิต
เพื่อวิถีพอเพียงในชีวิต
ประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐาน
เพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับ
ประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
001235 การเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
001236 การจัดการการ
ดําเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรูเทาทันสื่อ
001239 ภาวะผูนํากับ
ความรัก
001251 พลวัตกลุมและ
การทํางานเปนทีม



1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
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คุณธรรม จริยธรรม

1.1

001252 นเรศวรศึกษา
001253 การเปน
ผูประกอบการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
001271 มนุษยกับ
สิ่งแวดลอม
001272 คอมพิวเตอร
สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตร
และสถิติในชีวิต
ประจําวัน
001274 ยาและสารเคมี
ในชีวิตประจําวัน
001275 อาหารและวิถี
ชีวิต
001276 พลังงานและ
เทคโนโลยีใกลตัว
001277 พฤติกรรม
มนุษย



1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

2.1

2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

4.1

4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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คุณธรรม จริยธรรม

1.1

001278 ชีวิตและ



001279 วิทยาศาสตร



สุขภาพ

ในชีวิตประจําวัน
กลุมวิชาพลานามัย
(บังคับไมนับหนวยกิต)
001281 กีฬาและออก
กําลังกาย
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกนทาง
ธุรกิจ
213102 หลักการ
จัดการและพฤติกรรม
องคกร
213130 หลักการตลาด
213260 การจัดการ
ทุนมนุษย
213270 การจัดการ
การปฏิบัติการ

1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

2.1

2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

2.4












3.1

3.2








ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

4.1












4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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214114 เศรษฐศาสตร
จุลภาคเบื้องตน
214115 เศรษฐศาสตร
มหภาคเบื้องตน
222103 หลักการ
บัญชีการเงิน
222200 การบัญขีเพื่อ
การจัดการ
808101 การเงินธุรกิจ
2.2) วิชาเฉพาะดาน
2.2.1) วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา
205200 การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ
205201 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อ

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2



1.3

1.4

ความรู

2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

4.1

4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

1.5

2.1
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การวิเคราะหเชิง
วิชาการ
205202 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การนําเสนอผลงาน

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2





















1.3

1.4

ความรู

3.3

4.1

4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

















































1.5

2.1

2.2













ทักษะทางปญญา

2.3

2.4

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลุมวิชาทางการ
จัดการธุรกิจ
213200 จริยธรรม
ธุรกิจ
213201 การจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล
213202 กฎหมาย
ธุรกิจ
213203 การคิดอยางมี
ระบบเชิงสรางสรรค
ทางธุรกิจ
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213204 การภาษี
อากร
213305 กลยุทธทาง
ธุรกิจ
213306 การศึกษา
ความเปนไปไดและการ
ประเมินโครงการ
213342 การวิจัยธุรกิจ
213350 ธุรกิจระหวาง
ประเทศ
213408 การจัดการ
สํานักงานอัจฉริยะและ
การติดตอสื่อสารใน
องคกรธุรกิจ
231260 ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2



















1.3

1.4

ความรู

1.5




2.1







































2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

2.4






3.2

3.3

4.1







3.1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ















4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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231351 การจัดการ
ธุรกรรมบนอินเตอรเน็ต
2.2.2) วิชาบังคับไม
นับหนวยกิต
213307 การจัดการ
ธุรกิจตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
213480 สัมมนา
ทางการจัดการธุรกิจ
2.2.3) วิชาโท
ก. กลุมการจัดการ
ทั่วไปและการเปน
ผูประกอบการ
213300 การจัดการ
ความรูเพื่อศตวรรษที่
21

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2
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213301 การจัดการ
นวัตกรรมและสราง
องคกรแหงการเรียนรู
213302 การเจรจา
ตอรองและการบริหาร
ความขัดแยง
213320 การจัดการ
วิสาหกิจชุมชน
213321 การจัดการ
ธุรกิจครอบครัว
213322 การจัดการ
ธุรกิจขนาดยอม
213323 การเปน
ผูประกอบการใหม
ระหวางประเทศ
213351 การจัดการ
ธุรกิจระหวางประเทศ
เชิงเปรียบเทียบ

คุณธรรม จริยธรรม

1.4

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.1

1.2

1.3

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1





















































































































































































4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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213352 การจัดการ
การนําเขา และการ
สงออก
213353 การรวมกลุม
เศรษฐกิจ
213361 การอบรม
และพัฒนาทุนมนุษย
213362 อุตสาหกรรม
สัมพันธ

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5

ทักษะทางปญญา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2























ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

4.1

4.2































































































































ข. กลุมวิชาการ
ตลาด
213330 พฤติกรรม
ผูบริโภค
213331 การตลาดเพื่อ
การบริการ
213332 กลยุทธ
ผลิตภัณฑและตรา
สินคา
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213333 การจัดการ
ธุรกิจคาปลีก
213334 การวางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม
213335 การจัดการ
การขายอยางมืออาชีพ
213336 การตลาดยุค
ดิจิทัล
213337 การตลาดเพื่อ
ความยั่งยืน
213338 การตลาด
บริการเพื่อสุขภาพ
ค.กลุมการจัดการ
ปฏิบัติการและบริหาร
โซอุปทาน
213371 การบริหาร
เชิงคุณภาพ
213372 การจัดการโล
จิสติกสและโซอุปทาน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

















































































































2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

2.4

3.1

3.2























ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.3

4.1

4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2
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213373 การจัดการ
สินคาคงคลัง
213374 การจัดการ
คลังสินคา
213375 องคกรแบบ
ลีน
213376 การจัดการ
ดานการขนสงในโซ
อุปทาน
213377 การจัดซื้อ
และการจัดหาระดับโลก
213378 การจัดการ
ดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
213379 การจัดการ
ความยั่งยืนในงาน
อุตสาหกรรม

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2











1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

























































































4.1




























































100
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
2.2.4) วิทยานิพนธ
ระดับปริญาตรี
213481 วิทยานิพนธ
ระดับปริญญาตรี 1
213482 วิทยานิพนธ
ระดับปริญญาตรี 2
2.2.5) กลุมวิชาฝก
ประสบการณ
ภาคสนาม
213491 การฝกอบรม
หรือการฝกงานใน
ตางประเทศ
213492 สหกิจศึกษา
213493 การฝกงาน
ทางวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

1.2

1.3

ความรู

1.4

1.5

2.1

















2.2

ทักษะทางปญญา

2.3

3.2

3.3



































































































4.1

4.2

ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร
5.1
5.2

3.1



2.4

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

101

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมายเหตุ:
- รายวิชาของหลักสูตรอื่น (รายวิชาที่ไมใชรหัส 213xxx) ไดเทียบเคียงผลการเรียนรูเขาสูผลการเรียนรูของหลักสูตรนี้แลว

102
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
2.1.1 กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิต โดยกําหนดใหนิสิตเปนผูประเมิน
ตนเองในระดับรายวิชา เปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา กําหนดใหนิสิตเปนผูประเมินอาจารยผูสอนในระดับรายวิชา
2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยแตงตั้งกรรมการพิจารณาขอสอบในรายวิชาของนิสติ สาขา
บริหารธุรกิจ โดยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีวัดผลสัมฤทธิของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนําผลประเมินที่ไดมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยแบบประเมินสามารถดําเนินการได ดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา โดย
กําหนดการประเมินในประเด็นของระยะเวลาการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการสงแบบสอบถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูประเมินหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.1.1 เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น โดย
ไมมีรายวิชาใดไดรับอักษร I หรืออักษร P
3.1.2 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.4 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1.5 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2 นิสิตที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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3.2.3 ใหนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ในประเด็นของนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 การพัฒนาทักษะการสอน
- สงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรู
- สนับสนุนใหอาจารยไปอบรมหรือประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู และ/หรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ
- การสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
- สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งทําการวิจัยในสาขาวิชาชีพ
- สงเสริมใหอาจารยเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษใหผานเกณฑมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณดานวิชาชีพ
- การเพิ่มพูนทักษะความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
- การสงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคความรู
ควบคูกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
- มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพ และ/หรือ รายวิชาที่เปดสอนใน
สาขาวิชา
- การสงเสริมใหผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูหรือการนําไปใชเพื่อแกปญหา และเพื่อ
พัฒนาการ เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนึ้
1.1 การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/ภาคการศึกษาปลาย
โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
1.1.1 จัดทําและสง มคอ 7 ,6 ,5 ,4 ,3.และรายงานตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
1.1.2 คณะรายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธและการประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.4 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับนิสิตแตละชั้นป
 จัดกิจกรรมเสริม เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ ในการศึกษาเพื่อเปนไปตามแผนงาน เชน
1) การปฐมนิเทศนิสิตใหมเพื่อใหทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการเรียนกฏระเบียบตางๆ และการ
ใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
2) คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
3) การจัดหาหนังสือ แหลงคนควาเพิ่มเติม และคอมพิวเตอร ซึ่งสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
4) มีการติดตามผลความกาวหนาในการเรียนของนิสิตโดยอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร
หลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ 1ครั้ง
2. บัณฑิต
2.1 มีการสํารวจความตองการบัณฑิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตตอการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร
2.2 มีการสํารวจหรือนําขอมูลวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของตลาดแรงงาน มาใชเปนขอมูล
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ในการปรับปรุงหลักสูตรและมีการจัดการสํารวจความพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การรับเขานิสิต
3.1.1 การรับเขาเปนการรับเขาผานกระบวนการของมหาวิทยาลัย โดยทางหลักสูตรไดมีสวนรวมในการ
กําหนดจํานวนรับเขาและคุณสมบัติของผูสมัคร
3.1.2 มีการเตรียมความพรอมดวยการจัดใหมีการปฐมนิเทศน การประชุมเพื่อทําความเขาใจของนิสิตใหม
และผูปกครองกับอาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยในหลักสูตร การอบรมดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษของนิสิตป 1
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.2.1 มีการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหกับนิสิตทุกชั้นป โดยอาจารยที่ปรึกษาแจงตารางสําหรับใหคําปรึกษา
นิสิตในเรื่องตาง ๆ อยางนอย 3 ชั่วโมง/สัปดาห โดยนิสิตสามารถติดตอผานสื่อออนไลน มีการจัดโครงการสานสัมพันธ
ระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตของสาขาวิชา ประจําป นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาทางดานวิชาการ และนักกิจการนิสิตที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมดวย
3.2.2 การอุทธรณของนิสิต
การอุทธรณของนิสิตใหเปนไปตามประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยวินัยนิสิต พ.ศ.
2559 โดยชองทางในการใหแสดงความคิดเห็นหรือการรองเรียน โดยผานอาจารยที่ปรึกษา/มีสายตรงถึงประธาน
หลักสูตร หรือคณบดี และอธิการบดี บนเว็บไซตของคณะหรือผานที่อยูของจดหมายอิเล็คทรอนิคส
3.2.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.2.1 นิสิตตองเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย คณะฯ และทางสาขาวิชาครบถวนตาม
กําหนด จึงจะถือวาผานหลักสูตรและสําเร็จการศึกษา
3.2.2 ทางหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานทางธุรกิจ เพื่อใหนิสิตไดมีโลกทัศนที่
กวางไกล เขาใจในการดําเนินของหนวยธุรกิจไดดีขึ้น และเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตดวยกัน
และนิสิตกับคณาจารย ตลอดจนการสรางเครือขายกับหนวยธุรกิจ
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
3.3.1 อัตราคงอยูของนิสิต
มีการติดตามอัตราการคงอยูของนิสิตแตละชั้นปโดยอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการหลักสูตร มี
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนในการติดตามและดูแลผลการเรียนนิสิตเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ตลอดจน
ใหคําชี้แนะ และมีการทบทวนประเด็นปญหาที่นิสิตมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑและนิสิตที่พนสภาพมาพิจารณารวมกัน
เพื่อรวมกันวางแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
3.3.2 อัตราการสําเร็จการศึกษา
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มีการติดตามอัตราการสําเร็จการศึกษาในทุกปการศึกษา และมีการปองกันและแกไขปญหาที่นิสิต
ไมสําเร็จการศึกษาตามแผน
3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
ทางหลักสูตรฯ มีชองทางในการรับขอรองเรียนจากนิสิต และพิจารณาประเด็นปญหาที่ไดรับการ
รองเรียน และมีการติดตามถึงความพึงพอใจในการจัดการขอรองเรียนของนิสิต
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
4.1.2 อาจารยมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
4.1.3 จัดทําเกณฑกําหนดคุณสมบัติสําหรับการรับอาจารยใหม โดยพิจารณาใหตรงวิชาที่สอนในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ สอบทักษะการสอน โดยใหทําการสอน ทดสอบทักษะดาน EQ ผลสอบภาษาอังกฤษ
รวมถึงกําหนดคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเปนอาจารย
4.1.4 ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร เพื่อการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ
สั ด ส ว นอาจารยตอนิ สิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปน ไปตามเกณฑการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.คุณสมบัติอาจารยพิเศษตองเปนผูมีประสบการณตรงหรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับ
ปริญญาโท วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจะตองมีประสบการณการทํางานในองคกรหรือในสายงานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่เชิญมา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
5.1.1 การบริหารงบประมาณ
มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ เสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑ ที่ไดรับการจัดสรรจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการตามความเหมาะสมกับสถานการณ
5.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ ก ารสอน การปฏิ บั ติ ก าร และการผลิ ต ผลงานวิ จั ย ใช ส ถานที่ ข องคณะ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร และ อาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีหองเรียนพรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพ มีหองปฏิบัติการ มีหองคอมพิวเตอร มีระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิคส
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และมีความพรอมดานตํารา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อประกอบการเรียนการสอนของทุก
รายวิชา
5.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการ ใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
5.1.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีความ
พรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชา
อยางเพียงพอ
5.1.3.2 มีหองบันทึกเสียง มีหองสมุด มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวาง
การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน มีเจาหนาที่ฝายสนับสนุนดูแลสื่อสารเรียนการสอน มี
โปรแกรมทีถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทกุ เครื่อง
5.1.3.3 มีการจัดสรรงบประมาณใหอาจารยทุกคนสําหรับการเสนอเพื่อจัดซื้อตํารา เขาสํานักหอสมุด
กลางของมหาวิทยาลัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร จํานวนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับบริการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย จํานวน 58,057 รายชื่อ
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 19,711 รายชื่อ
3. วารสารภาษาไทย จํานวน 308 หัวเรื่อง
4. วารสารตางประเทศ จํานวน 31 หัวเรื่อง
5. ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 24 ฐาน Audio-Visuals ภาษาไทย 3,900 ไฟล
6.2 หองปฏิบัติการ
6.2.1 ทางคณะฯ ไดมีหองปฏิบัติการ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร มีอินเตอรเน็ต ใหศึกษาคนควา
6.2.2 ทางคณะฯ จัดใหมีหองประชุมเล็กสําหรับเปนหองประชุมปฏิบัติการ นิสิตสามารถใชประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและทํางานกลุมได
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ ปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

2560 2561 2562 2563 2564
X

7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา ( Expected Learning Outcomes )
Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะถูกควบคุมตัว
บงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา ดังนี้
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
1 รอยละของผูไดงานทําที่ตรงกับสาขาทางการบริหารธุรกิจ ไดแก เปนพนักงานในองคกรทาง
รอยละ 30
ธุรกิจ เปนผูป ระกอบการในธุรกิจ ทําธุรกิจและเปนพนักงานที่เกี่ยวกับการจัดการ
2 งานวิจัยจากวิทยานิพนธ เปนเรื่องที่ใชความรูทางการจัดการและ/หรือที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
รอยละ 90
ไปสูอนาคต เปนพื้นฐานที่จะนําไปสูอาชีพนักวิจัยอิสระได
7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมินตัวบงชี้ให
บรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
คาเปาหมาย
1 รอยละของรายวิชาเฉพาะดานทั้งหมดที่เปดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐมา
รอยละ 100
บรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
2 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละ 50
3 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอยละ 50
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
รอยละ 90
5 นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
รอยละ 10
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทบทวนผลการเรียนรู ของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว
1. ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวน
ผลสอบการเรียน ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตามแบบรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และ แบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา เมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอย
ตามแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7 ) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการ
สอน ก็สามารถกระทําไดในปการศึกษาหรือกอนหลักสูตจะครบวงรอบ หรือเมื่อหลักสูตรครบวงรอบ
3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรโดยมีหัวขอและรายละเอียดอยางนอยตามแบบรายงาน
ผล การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร ในภาพรวม โดยพิจารณาวาบัณฑิตบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือ
การดําเนินการของหลักสูตรตอไป
4. นําผลการวิเคราะหจากการประเมินหลักสูตร การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในปจจุบัน บัณฑิต
ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย อาจารยผูสอน มาเปนสวนประกอบในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสรางใหมี
จุดเดน โดยเพิ่มวิชาใหมใหมีความเฉพาะและทันสมัย และแตงตั้งกรรมการจากภายในและภายนอก เพื่อจัดทําราง
หลักสูตรรวมกัน จากนั้นนําเสนอรางแกคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการประจําคณะ และเสนอคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
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- มีการประชุมอาจารยประจําสาขาวิชารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน
- ประเมินประสิทธิภาพการเรียนรูของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยใช
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ/สนทนากับกลุมนิสิตระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- ประเมินการสอนโดยนิสิต ในประเด็นวิธีการสอน ความตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย
วัตถุประสงครายวิชา การชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนของทุกรายวิชา
ในชวงปลายภาคการศึกษา
- ทดสอบการเรียนรูของนิสิต โดยอาจารยผูสอนสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํา
กิจกรรม และผลการสอบ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินตัวบงชี้นี้จะทําโดยนิสิตชั้นปสุดทาย และผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ ทําการประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม โดยตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ไดรับการแตงตั้ง และโดยคณาจารยผูรับผิดชอบประเมินผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จะนําขอมูลจากการรายงานผล การดําเนินงานรายวิชา จากผลการประเมินหลักสูตร นํามาสรุปผลเพื่อเสนอตอ
ผูสอน /ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ภาควิชาพิจารณา ทบทวนผลการดําเนินงานและนําขอมูลมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

