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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  
 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร            .................................. 
 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program  
   in Management  

         
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ) 
 ช่ือย่อภาษาไทย  บธ.บ. (การจัดการ) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   Bachelor of Business Administration (Management) 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Management) 
  
3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุก
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
     5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติท่ีเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 
 5. 5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5. 6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ….) ปรับปรุงจาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้
เริ่มดําเนินการใช้หลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา …. 
 สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี  .... /….......วันท่ี  ................. 
 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งท่ี  .... /……....วันท่ี  .............. 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1) ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ 
 2) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3) เจ้าหน้าท่ีองค์กรเอกชน/เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์โครงการ 
 4) นักวิชาการด้านการจัดการ 
    5) เลขานุการ 

 
9.  ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ - สกุล/  

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

อาจารย์ 
 

บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2548 
ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

2 นายเกริกวุฒิ  กันเท่ียง 
1 8403 00003 11 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การบริหารลอจิสติกส์และ 
         โซ่อุปทาน), 2552 
บธ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรม), 2550 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3 นางวาจิศา  จันทรักษ์ อาจารย์ บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2545 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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3 8099 00525 65 2 บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ), 2540 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
4 นางสาวเมธาพร  มีเดช 

3 8015 00206 85 4 
อาจารย์ ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2545 

บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจระหว่าง 
         ประเทศ), 2539 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5 นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์ 
3 8097 00172 50 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การตลาด), 2544 
บธ.บ.  (การตลาด), 2537 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตําบลท้องเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี พลังงาน และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมาก
ขึ้นกว่าท่ีผ่านมา เช่น สังคมท่ีเน้นคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ดังนั้นบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาให้สามารถแข่งขันในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกได้ 
โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาคนท่ีมีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถ
ทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะท้ัง
ร่างกายและจิตใจ ท้ังนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการเชิงรุกเป็นเครื่องมือในการบริหารการขับเคล่ือน 

จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะทางความรู้ และ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นเพื่อให้แรงงาน
สามารถเคล่ือนย้ายไปสู่การผลิต  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
จัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกัน เพื่อ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงาน  
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  ประกอบกับการขยายตัวของตลาดการเงินและพัฒนาการเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ      
ท่ีทําให้เกิดการรวมตัวทางด้านการเงินระหว่างประเทศและธุรกิจกองทุนบริหารความเส่ียง  การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว แต่ละประเทศต้องเผชิญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์การค้าท่ีซับซ้อน
มากขึ้น ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องดําเนินนโยบายการค้าในเชิงรุก  และให้ความสําคัญกับการ พัฒนา
บุคลากรทางด้านการจัดการท่ีมีคุณภาพและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
และองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  ในยุคประเทศไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 สังคมให้ความสําคัญกับค่านิยมทางวัฒนธรรมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงจากเดิมใน 2 ประการ คือ 1) ค่านิยมปัจเจกนิทัศน์ คือ ค่านิยมท่ีแสดงความเป็น
ตัวของตัวเอง กล้าท่ีจะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเอง ท้ังนี้ความกล้าแสดงออกต้องมาพร้อมกับ
ความกล้าในการรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีแสดงออก และ 2) ค่านิยมจิตสาธารณะ คือ ค่านิยมท่ีรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม อยากช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งการเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญจะทําให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และโดยพื้นฐานของคนจะส่งผลต่อการ
พัฒนาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ได้เพื่อความอยู่รอดและเป็นท่ียอมรับ โดยต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย ท้ังนี้เพื่อสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการทํางาน  
ดังนั้นในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีแรงงานคน ทุกองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสําคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเน้นความเหมาะสมกับงาน ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานสามารถทํางานได้อย่างมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ  

  
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนแปลง  
และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางการจัดการ  ท่ีมี
คุณภาพและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาค รัฐและเอกชน มีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานได้ทันทีภายหลังสําเร็จการศึกษา มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทางด้านวิชาการ  รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ท่ีมีต่อสังคม  โดยต้อง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต้องการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะท่ีเช่ียวชาญในวิชาชีพ   เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 
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 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และ
ความชํานาญในวิชาชีพการจัดการ การบริหารตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ การ
บริการวิชาการพร้อมท้ัง พัฒนาด้านการบริหารธุรกิจบนความหลากหลายของบริบททางสังคม   โดย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการบูรณาการทางความคิด สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ ด้วยหลักการทางวิชาการ
อย่างมีเหตุผล และสามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมโดยถือว่าเป็นเปูาหมายสําคัญท่ีมหาวิทยาลัย
ตระหนักในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาอื่น 
    13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
สุขพลานามัยและนันทนาการ และกลุ่มวิชาเลือก ซึ่งเปิดสอนโดยสาขาศึกษาท่ัวไป  
              13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สอนโดยสาขาบริหารธุรกิจ 
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาอื่น   

 09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(2-2-5) 
 09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
 09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
 09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
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 09-311-205 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
 09-312-202 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
 09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
 09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
   

 13.3 การบริหารจัดการ 

     การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   เพื่อบริหารจัดการการเรียน
การสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดให้อาจารย์ผู้สอน
จัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และมีทักษะปฏิบัติท่ีมีความเช่ียวชาญ ทางด้านการ
จัดการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม   
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 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและวิกฤติเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดการ

รวมตัวของประเทศกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค การแข่งขันเสรีทางการค้า รวมท้ังการเคล่ือนย้าย
แรงงาน สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการ
บริหารจัดการและมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจใน
สังคมโลกรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ด้านการจัดการมาเช่ือมโยงเทคโนโลยี นวัตกรรม 
กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อขีดความสามารถในการ
เรียนรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกในคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาทางด้านการจัดการธุรกิจ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม 
 1. 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
      เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณวิชาชีพ        
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคมและประเทศชาติ 

2. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสํานักงานสมัยใหม่  
3. มีทักษะทางภาษาและการส่ือสาร รวมท้ังสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับงาน

สํานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจทางการ

จัดการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560  ถึง พ.ศ. 2564 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนด 
และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
2. ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง 
 
3. สํารวจความพึงใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 

1. หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. 
 
 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 
1 ป ี 
 
3. รายงานผลการประเมินความ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 
 
4. สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 
5. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
4. ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ  
5 ปี 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

1. สนับสนุนการทําวิจัยและเข้าร่วม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 
2. สนับสนุนการอบรม/ดูงาน ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ  
 
 
3. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ  
 

1. จํานวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัยอย่างน้อย  คนละ 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา  
2. แผนงบประมาณสนับสนุน 
การอบรม/ดูงาน และรายงานผล 
การเข้ารับการอบรม/ดูงาน อย่างน้อย 
คนละ 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
3. มีโครงการให้บริการทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 โครงการต่อป ี

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
ฝึกอบรมหรือดูงาน 
 

1. รายงานผลการเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

4. พัฒนานักศึกษา 
 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

1. มีรายวิชาท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีการจัดอบรมโครงการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
ทดสอบหลังเสร็จสิ้นโครงการ ให้มีคะแนน
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. มีผลการประเมินความพึงพอใจจาก
สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์ใน
การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4    
ภาคการศึกษาท่ี 2 ณ สถานประกอบการ 
ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้  

1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอน 
2. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสภาพแวดล้อม 

1. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 โครงการต่อปีการศึกษา 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

 
 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาท่ีใช้ในการสอบ  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มหาวิทยาลัย อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต
ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย   
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
          ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาท่ี 1  มิถุนายน – กันยายน  
  ภาคการศึกษาท่ี 2  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  
  ภาคฤดูร้อน   มีนาคม – พฤษภาคม  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ  
   2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านบริหารธุรกิจ 
ทุกสาขาวิชา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
   2.2.3 ผู้เข้าศึกษาท้ังข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
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        - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
          - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
      - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 การปรับตัวของนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยและระบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
2.3.2  นักศึกษาใหม่มีความรู้พื้นฐานและความสามารถท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะรายวิชา

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาในวิชา
ดังกล่าวและรายวิชาต่อเนื่องตลอดการศึกษา 

 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพี่ 
 2.4. 2  การจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อแนะแนวทางการศึกษาตามระบบการจัดการ  

การศึกษา 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

  2.5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 30 30 30 30 30 

2 - 30 30 30 30 

3 - - 30 30 30 

4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

   
  2.5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

3 30 30 30 30 30 
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4 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
  ใช้งบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี (หน่วย : บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)   

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รายรับเงินรายได้       
   1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย 

1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000  4,320,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 
รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน   24,000  24,000 24,000 24,000 24,000 

 
      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราว)   
399,360 411,341 423,322 435,302 447,283 

2. งบดําเนินงาน (ตอบแทน/ใช้
สอย/วัสดุ) 

213,200 219,596 225,992 232,388 238,784 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
3. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ) 
300,000 450,000 450,000 450,000 300,000 

4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ/ทุนการศึกษา) 

100,000 120,000 120,000 100,000 100,000 

5. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ
พัฒนาการจัดการศึกษา/ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

40,000 80,000 85,000 85,000 70,000 

รวม 1,052,560 1,280,937 1,304,314 1,302,690 1,156,067 
     จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

   รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน 17,543 10,674 8,695 7,237 6,423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงส่ือหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อื่น ๆ  
 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี        
และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่นอ้ยกว่า  32 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
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   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 2 หน่วยกิต 
   1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) 6 หน่วยกิต 
  2. หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า  96           หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   36 หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                           45 หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                           15 หน่วยกิต 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                  ไม่น้อยกว่า        12 หน่วยกิต 
      ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
          1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

   01-011-002   ทักษะการอ่านภาษาไทย  
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-004   ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

   01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  
Academic Reading and Writing  

3(3-0-6) 

          และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอีกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชา 
        ต่อไปนี้       

   1.1.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
   01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   

English for Everyday Use 
3(3-0-6) 

   01-312-002   ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ   
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(3-0-6) 

   01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
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English for Science 
   01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

   01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร 
Malay for Communication   

3(3-0-6) 

   01-315-011 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 
Japanese for Communication   

3(3-0-6) 

   01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 
Korean for Communication   

3(3-0-6) 

   01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 
French for Communication   

3(3-0-6) 

   01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 
German for Communication   

3(3-0-6) 

      

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
    Citizen and Public Consciousness  
       และเลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
       1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร์ 
   01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
    Morals and Ethics  
   01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
    Human Relations and Personality Development 
   01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

   01-021-004 ปัจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

   01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

   01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
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Aesthetics in Art 
   01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 

Music for Life 
3(2-2-5) 

   01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา 
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

   01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการดํารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

   01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 
 

3(3-0-6) 

      1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร์ 
   01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
    Society and Government  
   01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
    Society Culture and Civilization  
   01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
    Thai Civilization in Globalization Context  
   01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ 3(3-0-6) 
    Peace and Human Security  
   01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
    Thai Studies  
   01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
    Law and Legal Systems  
   01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
    ASEAN Studies  
   01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
    Life and Sufficiency Economy  
   01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
    Community Studies  
   01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
    Southern Cultures and Traditions  
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   01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Economics for Everyday Use  
      

     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
        ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

          1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
   02-031-001 ปรากฏการณ์สําคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Great Moments in Science  
   02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 
    Man and Biosphere  
   02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 
    Man and Chemical Products  
   02-031-004 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Man and Environment 

 
 

   02-031-005 ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
    Environment and Resources Management  
   02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
    Natural Resource Sustainability  
   02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
    Drugs and Narcotics  
   02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
    Waste and Pollution  
   02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
    Alternative Energy Resources  
          1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี 
   01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
    Information Technology for Study Skills  
   02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
    Computer Technology  
      



มคอ.2 

19 
 

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                ไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
        ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Mathematics for Everyday Use  
   02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Beauty of Mathematics  
   02-040-003 คณิตศาสตร์สําหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Arts  
   02-040-004 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Business  
   02-040-005 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Science  
   02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Statistics for Everyday Use  
      
      1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ             ไม่น้อยกว่า    2    หน่วยกิต 

        ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
    Health and Well- Being 

 
 

   01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
    Thai Performing Art 

   01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
    Health Care  
   01-050-004 ผู้นํานันทนาการ 2(1-2-3) 
    Recreation Leadership  
   01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
    DanceSport  
   01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
    Leisure Cycling  
   01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
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    Physical Education  
   01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
    Football  
   01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
    Basketball  
   01-050-010 ตะกร้อ 1(0-2-1) 
    Takraw  
   01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
    Futsal  
   01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
    Badminton  
   01-050-013 ว่ายน้ํา 1(0-2-1) 
    Swimming  
   01-050-014 วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
    Volleyball  
   01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
    Tennis  
   01-050-016 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
    Golf  
      
        

 
 
 
 
1.6 กลุ่มวิชาเลือก                                       ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 

              นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยต้องเป็นรายวิชาใน
หมวดศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ต้อง
สอดคล้องกับข้อกําหนดดังนี้ 

               1.  กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกได้อีกไม่เกิน 1 หน่วยกิต 
               2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



มคอ.2 

21 
 

                   05-022-014  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 36 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
   09-311-102 หลักการตลาด   

Principles of Marketing 
3(2-2-5) 

   09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Principles of Microeconomics 

3(3-0-6) 

   09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

   09-312-101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

   09-312-202 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(2-2-5) 

   09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
Business Laws and Taxation  

3(3-0-6) 

   09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  
Business English Usage  

3(2-2-5) 

   09-313-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
Introduction to Business 

3(3-0-6) 

   09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
Modern Human Resource Management 

3(2-2-5) 

   09-321-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting  

3(2-2-5) 

   09-322-203 การเงินธุรกิจ 
Business Finance  

3(2-2-5) 

   09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางธุรกิจ 
Basic Computer and Information 
Technology for Business 

3(2-2-5) 
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    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 45 หน่วยกิต 
  ให้ศึกษา 38 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   09-312-205 พฤติกรรมองค์การ 

 Organizational Behavior 
3(3-0-6) 

   09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 
Digital Business Management 

3(2-2-5) 

   09-313-303 การจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management 

3(2-2-5) 

   09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
Business Strategic Management 

3(2-2-5) 

   09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ   
Use of Business Software Package  

3(2-2-5) 

   09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ  
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

   09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
International Business Management 

3(2-2-5) 

   09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม่ 
Entrepreneurship and New Business 
Management 

3(2-2-5) 

   09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Method 

3(2-2-5) 

   09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Reading and Translation in Business English 

3(2-2-5) 

    09-316-404 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 
English for Business Presentations 

3(2-2-5) 

   09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ  
Seminar in Management 

1(0-2-1) 
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   09-316-406 การจัดการโครงการ 
Project management 

3(1-4-4) 

   09-321-105  เทคนิคการพิมพ์สัมผัส 
 Typing Technique 

1(0-3-1) 

   และเลือกศึกษา 7 หน่วยกิต จากทางเลือก 1 หรือ ทางเลือก 2 ต่อไปนี้   
   ทางเลือก 1 แผนสหกิจศึกษาทางการจัดการ 
   09-316-407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ  

Preparation for Co-operative Education of 
Management 

1(1-0-2) 

   09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Co-operative Education in Management  

6(0-40-0) 

   ทางเลือก 2 แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 
   09-316-409 โครงงานทางการจัดการ 

Project in Management 
3(1-4-4) 

   09-316-410 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ      1(1-0-2) 
Preparation for Internship in Management 

   09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ  
Internship in Management   
 

3(0-40-0) 

    2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ใหเ้ลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
   09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 

Social Enterprise 
3(2-2-5) 

   09-312-206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
Personality Psychology and Adjustment 

3(3-0-6) 

   09-312-307 การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทํางานเป็นทีม
Self-Development and Teamwork 

3(3-0-6) 

   09-312-308 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 
Development of Personality for Business 

3(2-2-5) 

   09-312-309 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Business English Conversation 

3(2-2-5) 
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   09-312-310 ภาษาจีนธุรกิจ 
Chinese for Business  

3(2-2-5) 

   09-313-304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics Management and Supply Chain 

3(3-0-6) 

   09-313-305 เทคนิคการส่ือสารในองค์์กร  
Communication Techniques in Organization 

3(2-2-5) 

   09-313-307 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ 
Quality Management and Productivity 
Improvement 

3(2-2-5) 

   09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ  
Automatic Office Operation  

    3(2-2-5) 

   09-314-304 การผลิตเอกสารสํานักงาน 
Office Document Work 

3(2-2-5) 

   09-314-405 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(2-2-5) 

   09-314-406 การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงาน  
E-Communication in Office 

3(2-2-5) 

   09-314-407 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

3(2-2-5) 

   09-315-202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operation Management 

3(2-2-5) 
 

   09-315-304 มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ   
Human Relations and Management 

3(3-0-6) 

   09-315-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  
Customer Relationship Management 

3(2-2-5) 

   09-315-306 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
Small Business Management 

3(2-2-5) 

   09-315-407 การจัดการการส่งออกและการนําเข้า  
Import - Export Management 

3(2-2-5) 

   09-315-408 การจัดการธุรกิจชุมชน 
Community Business Management 

3(2-2-5) 
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   09-316-301 เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจ 
Technical Business Presentations 

3(2-2-5) 

 
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

                     นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาท่ีเปิด        
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.4  แผนการศึกษา  
   

ปีการศึกษาที่ 1 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (1) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ      1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) (1) 3(T-P-E) 
09-312-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
09-313-101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 

 รวม 19-20 หน่วยกิต 
  

  
ภาคการศึกษาที่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (2) 3(T-P-E) 
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01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มสุขพลานามัยและนันทนาการ  0-1(T-P-E) 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-321-101 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
09-321-105 เทคนิคการพิมพ์สัมผัส 1(0-3-1) 
09-331-101  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 
3(2-2-5) 

รวม  19-20 หน่วยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที่ 2   
 
 ภาคการศึกษาที่ 1  

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป) (2) 3(T-P-E) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-312-205 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 
09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
09-322-203 การเงินธุรกิจ  3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
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UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาภาษา (4) 3(T-P-E) 
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
09-312-202 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(2-2-5) 
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3(T-P-E) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
 

  ภาคการศึกษาที่ 1 
09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
09-313-303 การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 3(2-2-5) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (1) 3(T-P-E) 
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UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) 3(T-P-E) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม่ 3(2-2-5) 
09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (3) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (4) 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3(T-P-E) 

รวม 18 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
  
 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษาทางด้านการจัดการ 
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 ภาคการศึกษาที่ 1     
09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-404 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ  1(0-2-1) 
09-316-406 การจัดการโครงการ 3(1-4-4) 
09-316-407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
   

รวม 14 หน่วยกิต 
 
 ภาคการศึกษาที่ 2   

09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ     6(0-40-0) 
รวม 6 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
  
 ส าหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 
 ภาคการศึกษาที่ 1     

09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-404 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ  1(0-2-1) 
09-316-406 การจัดการโครงการ 3(1-4-4) 
09-316-409 โครงงานทางการจัดการ 3(1-4-4) 
09-316-410 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

จัดการ        
1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(T-P-E) 
รวม 17 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาที่ 2  

09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 3(0-40-0) 
รวม 3 หน่วยกิต 
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    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะหรือ วิทยาลัย 

   01  คือ  คณะศิลปศาสตร์  

   02  คือ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   05  คือ  คณะบริหารธุรกิจ  

   09  คือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
  V   หมายถึง สาขา  

   0  คือ  สาขาศึกษาท่ัวไป    
   3   คือ  สาขาภาษาต่างประเทศ  

        WX   หมายถึง   กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
       10  หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษา 
  11 คือ  รายวิชาภาษาไทย 
 1 2 คือ   รายวิชาภาษาอังกฤษ 
 13 คือ  รายวิชาภาษาจีน  
 14 คือ รายวิชาภาษามลายู  
 15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุุน  
 16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี  
 17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส  
 18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน 

 20 หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร ์ 
   21 คือ  รายวิชามนุษยศาสตร์ 
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   22 คือ   รายวิชาสังคมศาสตร ์
  30 หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี 
 3 1 คือ  รายวิชาวิทยาศาสตร์  
 32 คือ  รายวิชาเทคโนโลยี  
  40    หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
  50 หมายถึง กลุ่มวิชาสุขพลานามัย และนันทนากา ร 
 
 
 
 
 
 

 ส าหรับหมวดวิชาเฉพาะ  
            V  หมายถึง สาขา 
       0 คือ สาขาศึกษาท่ัวไป 

                         3 คือ สาขาบริหารธุรกิจ 
        WX หมายถึง  สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
   10 คือ  สาขาวิชาการจัดการ 
    11 คือ วิชาย่อยพื้นฐานการจัดการ 
    12 คือ วิชาย่อยการจัดการท่ัวไป 
    13 คือ วิชาย่อยการจัดการธุรกิจ 
    14 คือ วิชาย่อยการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
    15 คือ วิชาย่อยการเป็นผู้ประกอบการ 
    16 คือ วิชาย่อยบูรณาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
   20 คือ   สาขาวิชาการบัญชี 
   30 คือ   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
  Y      หมายถึง   ปีท่ีควรศึกษาหรือระดับการศึกษา 
    0   แทนรายวิชา ท่ีศึกษาในช้ันปีใดก็ได้ 

1 แทนรายวิชาท่ีควรจะศึกษาในช้ันปีท่ี 1 
2 แทนรายวิชาท่ีควรจะศึกษาในช้ันปีท่ี 2 
3 แทนรายวิชาท่ีควรจะศึกษาในช้ันปีท่ี 3 
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4 แทนรายวิชาท่ีควรจะศึกษาในช้ันปีท่ี 4     
   ZZ หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
              
     ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
      C(T-P-E) 

C       หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
T       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
P       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
E       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา  
 

01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
Thai for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การส่ือ
ความคิดด้วยการพูดและการเขียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่ือผสมในการ
นําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main 
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia 
technology in presentation  

 
01-011-002  ทักษะการอ่านภาษาไทย 3(3-0-6)  

Thai Reading Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของวรรณกรรมไทย การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและภาษา
อุปมาอุปมัย กลยุทธ์ในการถอดความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป และประเมินค่า
วรรณกรรมไทย การฝึกทักษะในการอ่านตํารา นิยาย บันเทิงคดี และสารคดี ความ
แตกต่างระหว่างการอ่านออกเสียงกับการอ่านไม่ออกเสียง เทคนิคในการอ่านแบบ
เร็ว การใช้ห้องสมุดและส่ือต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language; 
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and 
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel, 
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and 
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media 
resources for individual study 
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01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)  

Thai Writing Skills  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ข้อความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องส้ัน นวนิยาย สารคดี 
บทละคร และร้อยแก้ว หลักการและกลยุทธ์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เทคนิค     
ในการร่าง การแก้ไข และการเรียบเรียง การฝึกให้เกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวน
โวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of 
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and editing 
techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles; practical 
skills development in writing 
 

01-011-004  ศิลปะการพูด          3(3-0-6)  
Art of Speaking 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไม่ต้องเตรียม การพูดแบบกลอนสด การพูด
ตามต้นร่าง และการพูดจากความจํา การกล่าวคําอวยพร การตอบรับและการปฏิเสธ 
การสัมภาษณ์ การเจรจาต่อรอง การประมวลและเสนอแนวคิด การพูดนําเสนอ    
กลยุทธ์ในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใช้กริยาท่าทางและน้ําเสียง กริยามารยาท  
ในการพูด 
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Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript, 
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing 
complements, job interview; negotiation; organization and presentation 
of ideas; presenting presentation; public speaking strategies; skills in 
using gestures and tone; manners matter in speech 
 
 
 
 
 
 

01-011-005  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)  
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรู้พื้นฐานและทักษะทาง
ปัญญาท่ีจําเป็นในการอ่านและการเขียน วิธีการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง ทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ในการตีความ ถอดความ วิเคราะห์ สรุป และประเมินเนื้อหาสาระใน
การอ่านเชิงวิชาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ งานท่ีมอบหมายในการ
อ่านและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive 
skills related to academic reading and writing; retrieving information 
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing, 
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing 
writing in various forms; class discussion, reading and writing 
assignments  
 

01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
Morals and Ethics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ธรรมชาติของชีวิต ความจําเป็นท่ีมนุษย์ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกต่าง
ระหว่างค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม เปูาหมาย
และหลักเกณฑ์การตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจด้วยคุณธรรม ทฤษฎี
และประเด็นปัญหาทางจริยธรรมร่วมสมัย ความเช่ือมโยงระหว่างศาสนาคุณธรรม
และจริยธรรม กฎเกณฑ์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและการประยุกต์ใช้เน้นความ
เข้าใจและการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction of 
values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories; goal 
and criteria for ethical decision making and moral judgement; ethical 
theories and contemporary issues; the connection of religions, morals 
and ethics; ethical and moral criteria and application for understanding 
and proper practice for peaceful co-existence 

  
 
 
 
01-021-002  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

Human Relations and Personality Development 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การ
ปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม มารยาททาง
สังคมและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 
 

01-021-003  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
General Psychology 
วิชาบังคับก่อน: - 
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Prerequisite: - 
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนามนุษย์ การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ การจูงใจ 
บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-021-004  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6)  

Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ร่างกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารสําหรับปัจเจกชน ดัชนีช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข     
ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์  
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์ สถานะทางสังคม    
และการแสวงหาความสุข 
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Body and mind; necessary articles for individual; indicators of well-
being; impacts on human beings on mental status, morals, believes, 
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, pollutants, 
culture, community, and technology; human experiences in art, music, 
literature, philosophy, and history; the status in society and the need 
for happiness 

     
01-021-005  สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 

Beauty Matters 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม ความงาม   
ของมนุษย์ ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์ คุณค่าของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และการละเล่น
พื้นบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของไทย
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

 
 
 
 
 
01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 

Aesthetics in Art  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณค่าทางสุนทรียภาพเกี่ยวกับ
ความงาม ความสละสลวย ความเป็นเลิศ ความน่าสลด โศกนาฏกรรม ความตลก
ขบขัน และความเศร้าสลด ศิลปะวิจักษ์ คุณค่าทางคุณธรรมและคุณค่าทางปัญญา
ของงานศิลปะ หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
วัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic 
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy, 
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art; 
aesthetic judgment; culture and art interaction 
 

01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
Music for Life  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร์ เนื้อหาและรูปแบบ
ของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะในการอ่านภาษา
ดนตรี การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะช้ิน เทคนิคในการเล่นดนตรี การเล่นดนตรี 
เป็นกลุ่มวง การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms of 
classical music, popular music and music for entertainment; music 
reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a variety forms of music 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

41 
 

 
01-021-008  ศิลปะการเล่นเงา 3(3-0-6) 

Art of Shadow Play 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประวัติของศิลปะการเล่านิทานโดยการเล่นเงา ลักษณะการเล่นเงาในวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ การเล่นเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเล่นเงาจากตุรกี  
รูปแบบการเล่นเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของการ
เล่นหนังในภาคใต้ของไทย นายหนัง ลูกคู่และมโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  
รูปแบบการเล่นหนังในสังคมปัจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; characteristics 
of shadow play in various cultures; the Ottoman shadow play and its 
Turkish descendants; forms of shadow play in China and the Southeast 
Asian countries; elements of Nang, the shadow play in the South of 
Thailand: the principal, the gamut of tones, puppet figures, and the 
repertoire scripts; pattern of Nang performance in contemporary 
society 

 
01-021-009  มนุษยสัมพันธ์เพื่อการด ารงชีวิต 3(3-0-6)  
 Human Relations for Living 

วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาใน
การสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ท้ังในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน เทคนิคของการ
สร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์และปัญหา
ท่ีเกี่ยวข้อง 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and work; 
skill building techniques in human relations; influential factors and 
related problems 
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01-021-010  วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต  3(3-0-6)  

Life Style Enhancement 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
สุขภาวะองค์รวม ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย        
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life-long learning for sustainable 
development 
 

01-022-001  พลเมืองกับจิตส านึกต่อสังคม 3(3-0-6)  
Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม  
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรม
ของพลเมืองโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

Society and Government 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อํานาจอธิปไตยและรูปแบบ
การปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี และอุดมการณ์
ทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหา
อุปสรรคในการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and forms 
of government; democratic government; political concepts, theories, 
and ideology; political institutions and processes; supporting factors 
and obstacles to social and political changes 
 

01-022-003  สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
Society Culture and Civilization 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะค้นหาข้อมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ  
และศาสนาท่ีมีบทบาทและผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก ประเพณีท่ี
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เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลในสังคม ประเพณี
เชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีกับอารยธรรม 
องค์ประกอบในการยกระดับอารยธรรม เช่นระดับทางการเมืองและองค์กรต่าง ๆ  
ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และกริยา
มารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, economical, and 
religious factors that affect societies locally and globally; culture as the 
human thought, concept and belief; material and immaterial culture; 
the relation between culture and civilization; factors leading to the rise 
of civilization: level of political and social organization of society, level 
of ethical and moral standards, integrity, and manners of individuals in 
society  
 
 
 

01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)  
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัย
ถึงปัจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก และการปรับเปล่ียน
อารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน ์
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
 

01-022-005  สันติภาพและความม่ันคงของมนุษย์     3(3-0-6)  
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Peace and Human Security 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาสันติภาพ
และความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาท่ียั่งยืนด้าน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยด้าน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์  
Concepts and definitions of peace and human security; problems of 
peace and human security in Southeast Asia; sustainable development 
of peace and human security in Southeast Asia; research on peace and 
human security 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-022-006  ไทยศึกษา 3(3-0-6)  

Thai Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา  
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป์ หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี
ไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 



มคอ.2 

46 
 

handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

 
01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย   3(3-0-6) 

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย
เฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษต่าง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional 
law and administrative law; criminal code, civil and commercial code; 
consumer protection law; real estate law; special law 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-022-008  อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
ASEAN Studies 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของประเทศอาเซียน ความหลากหลาย
ทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีท่ีโดดเด่น ลักษณะพื้นท่ี 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล การพัฒนาและความร่วมมือของ
อาเซียนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and 
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms, 
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of 
ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural, 
industrialized and merchandized co-operation and development; 
ASEAN economic system; ASEAN Community development; roles of 
ASEAN on other regions 

 
01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ
ไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน การบริหาร
จัดการท่ีดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โครงการพระราชดําริและการนํามาใช้ในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม  
กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development of 
Thai economy structure; sufficiency economy applications for living in a 
family and in community; good governance practices in organizations; 
developing sufficiency economy in individual, family and community 
level; royal-initiated projects and their applications in agribusiness and 
industrial sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010  ชุมชนศึกษา          3(3-0-6) 

Community Studies  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน  
การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of community 
studies; tools used for community studies; process of community 
studies involving the physical environment, history, economy, society, 
politics, culture, and public health; community analysis; community 
planning; creating the community development project 

 
01-022-011  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
อัตลักษณ์ของชาวใต้ ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเช่ือ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษ์และรักษาประเพณีของชาวใต้ 
ในยุคปัจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures and 
beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities; Muslim 
and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in contemporary 
contexts; field studies and working activities 

  
 
 



มคอ.2 

49 
 

 
 
 
 
 
 
01-022-012  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อรรถประโยชน์ การตัดสินใจ และต้นทุนค่าเสีย
โอกาส บทบาทของรัฐบาลและองค์กรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ การพิทักษ์สิทธิ์
และผลประโยชน์ของผู้บริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน การเป็นผู้ประกอบการ การเงิน
และการธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic systems; consumer rights and benefits protection; household 
economy; entrepreneur; finance and banking; price mechanism and 
applications in everyday situations 

 
01-032-001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา         3(3-0-6)  

Information Technology for Study Skills 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ วิธีแสวงหา
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล จริยธรรมและระบบ
ปูองกันข้อมูลสารสนเทศ การฝึกฝนและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ   
Computer applications and information systems; information sources; 
information searching; information analysis and synthesis, information 
composition and presentation; data collection and database 
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management; ethics and information protection; hands-on practice and 
information system applications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

Health and Well-Being 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องค์ประกอบท่ีมีผลต่อสุขภาพทางกาย ความจําเป็นในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณ์และจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพเช่น สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม สภาพ
ทางทรัพย์สินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพในแง่
กายภาพและจิตภาวะ  ลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์  
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental 
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and 
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial, physical, 
and community wellbeing; subjective and psychological aspects of 
wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary health and 
wellbeing consideration; human behavior related to health and well-
being 

 
01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

Thai Performing Art 
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วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ประเภทของศิลปะการฟูอนรําและละครรําของไทย ลักษณะรูปแบบของการขับร้อง
และฟูอนรําในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย องค์ประกอบ ตัวละคร และการแต่งกาย
สําหรับการเต้นรําและฟูอนรําในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด  
รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับร้องและฟูอนรํามโนราห์ การฝึก
ทักษะในการขับร้องและฟูอนรําอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีถนัดเช่นเพลงบอกและ
มโนราห ์
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns and 
characteristics of Thai singing and dancing in various regions; forms 
characters and costumes for Thai dancing in central region such as 
dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and 
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern region; 
practical skills in performing particular kind of singing and dancing such 
as impromptu duet and Manora 
 

01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
Health Care 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ท่ีมีผลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับชีวิต หลักการ
และวิธีการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา เกมส์ และการพักผ่อนหย่อนใจ หลักการและ
วิธีการฝึกสมาธิ การบําบัดโรคตามธรรมชาติ ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
ปัญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมน้ําหนัก บุหรี่และ
สารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, sociological, 
and environmental factors on health and wellness; interrelationship 
between health and life; principles and methods of physical fitness, 
sport, games, and recreation; theories and practices of meditation; 
natural therapy; macrobiotics and their effect on health; health 
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problems involving with food and nutrition, drugs, weight control, 
smoking and other addictions 

 
01-050-004  ผู้น านันทนาการ 2(1-2-3) 

Recreation Leadership  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้และทักษะสําหรับผู้นํานันทนาการ บทบาทของผู้นําการติดต่อส่ือสารระหว่าง
บุคคลและองค์กร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุ่ม การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจ้งและการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ การ
จัดการความปลอดภัยและความเส่ียง 
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational 
field; roles of leadership in interpersonal and organizational 
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor 
activities and trips preparation; recreational management related to 
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities;  safety and 
risk management 

 
 
 
01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

DanceSport 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
หลักการและการฝึกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับลีลาศ 
องค์ประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการก้าวเท้า การทรงตัว การวางท่า การเหนี่ยวรั้ง 
และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการก้าวเท้า จังหวะและลีลา ดุลยภาพ
ระหว่างการการทํางานของกล้ามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาลีลาศ 
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Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; 
character and style of music for dances; dance-music relationship; 
elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance 
positions and basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended 
balance of cardio and muscle; rules, regulations, and etiquettes; 

 
01-050-006  จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 

Leisure Cycling 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนะนําการขับขี่จักรยานเพื่อนันทนาการเน้นจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา ความรู้และทักษะในการใช้จักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช้สอย 
และการกีฬาในสภาพเส้นทางหลากหลาย เทคนิคและทักษะในการขับขี่เกี่ยวกับการ
เบรค การให้สัญญาณ การใช้เกียร์ การถ่ายน้ําหนัก และการขับขี่ลู่เด่ียว การขับขี่
อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและทักษะในการขับขี่เป็นกลุ่ม กลไกของจักรยานและ
การบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling and 
mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for pleasure, 
utility, and sport under various route conditions; riding techniques and 
skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and single track riding; 
riding safety on open roadways and group riding skills; bike 
mechanisms and bike maintenance 

 
 
 
 
 
01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 

Physical Education 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย การทํางานเป็นทีม ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและการดําเนินการ
แข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging selected sport competition 
 

01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
Football 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football 
competition 

 
01-050-009  บาสเกตบอล 1(0-2-1)  

Basketball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging basketball 
competition 
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01-050-010  ตะกร้อ 1(0-2-1)  

Takraw 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 

 
01-050-011  ฟุตซอล 1(0-2-1)  

Futsal 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

 
01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1)  

Badminton 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging badminton 
competition 
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01-050-013  ว่ายน้ า 1(0-2-1)  

Swimming 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางน้ํา การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท 
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing physical 
fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming 
competition 

 
01-050-014  วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  

Volleyball 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball 
competition 
 

01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1)  
Tennis 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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ความรู้พื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

 
 
 
 
 
 
 
01-050-016  กอล์ฟ 1(0-2-1)  

Golf 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้ท่ัวไปและทักษะในการเล่นกอล์ฟ การพัฒนาร่างกายและอารมณ์จากการเล่น
กอล์ฟ วงสวิง การเลือกใช้อุปกรณ์ การจับไม้กอล์ฟ ท่ายืน และการวางตําแหน่ง
ลําตัว การพัตกอล์ฟ การตีลูกส้ันและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  
กฎกติกามารยาทของกอล์ฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit 
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips, stance, 
and alignment; stroke production for putting, short and long game; 
hitting special shots; rules and etiquettes of golf 

 
01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  

English for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ท่ีไม่
ซับซ้อน คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
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English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use  
 

01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
English Communication Skills 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพท์และไวยากรณ์ท่ีจําเป็นในการ
ส่ือสาร การอ่านเรื่องส้ัน การเขียนเพื่อส่ือความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and 
grammar necessary for communication; reading short passages; writing 
to communicate 

 
 
 
 
 
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

English Conversation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การทักทาย การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวลา การขอโทษ การขอบคุณ  
การกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท์ การซื้อขายและต่อรองราคา การส่ังอาหาร การสอบถามและบอก
ทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; apologizing; 
thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy; giving 
opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and 
bargaining; ordering food; asking and giving directions 

 
01-312-004  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
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Reading Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
กลยุทธ์ในการอ่าน การหาหัวข้อเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท คําเติม  
คําอ้างอิง การคาดการณ์และการทํานายข้อความล่วงหน้า ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น  การอ่านแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ์ การตีความ  
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting details; 
using English-English dictionary; guessing the meaning using contextual 
clues, affixes and references; previewing and predicting; facts and 
opinions; speed reading; sequencing; inference 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-312-005  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Writing Skills in English 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนเรียงความระดับย่อหน้า ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดข้อความ 
โดยย่อ การเขียนสรุปจากเรื่องท่ีอ่าน 
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Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form filling, 
personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a summary 
from reading articles 

  
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 

English for Work 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน โครงสร้างองค์กร คําศัพท์และสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและการ
ส่ือสารในสํานักงาน การนําเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job 
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working 
and communicating in offices; presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01-312-007  ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

English for Science  
วิชาบังคับก่อน: - 
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Prerequisite: - 
ลักษณะของภาษาและวจนิพนธ์ที่ใช้ในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร์ ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางและวากยสัมพันธ์ ภาษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  
คําศัพท์ท่ีใช้ท่ัวไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะรูปแบบของกรรมวาจกท่ี
ใช้ในภาษาวิทยาศาสตร์ การฝึกทําหมายเหตุประกอบภาพ การฝึกอ่านและอภิปราย
กลุ่มเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร์ 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic 
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic 
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive 
structures in scientific language; practicing writing annotation of 
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion 
   

01-313-009  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Chinese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
พื้นฐานการใช้ภาษาจีนกลางในการส่ือสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออกเสียง
ภาษาจีน โครงสร้างประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหน่งคําและไวยากรณ์ คํา 
ถ้อยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and grammar; 
common Mandarin words, phrases and expressions for everyday use 
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01-314-010  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Malay for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําท่ีใช้ท่ัวไปและการอ่านออกเสียง  
คํา ถ้อยคํา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและการ
สนทนาในชีวิตประจําวันด้วยถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and 
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar; basic 
skills in listening and speaking for everyday conversation with 
appropriate expressions 

 
01-315-011  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

Japanese for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุุน คํา ถ้อยคํา
และประโยค ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวันด้วยถ้อยคํา
และสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday conversation 
with appropriate expressions 
 

01-316-012  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Korean for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
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อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางตําแหน่งของคํา
และโครงสร้างประโยค การใช้ถ้อยคําในภาษาเกาหลี ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันด้วยถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; word 
order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions 

 
 
01-317-013  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

French for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส คําและถ้อยคําธรรมดาท่ัวไป หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวันด้วย
ถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้อง การฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความส้ัน ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 

 
01-318-014  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

German for Communication 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การออกเสียงภาษาเยอรมัน คําและถ้อยคําธรรมดาท่ัวไป หลักไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค ทักษะเบ้ืองต้นในการฟังและการสนทนาในชีวิตประจําวันด้วย
ถ้อยคําและสํานวนภาษาท่ีถูกต้องการฝึกทักษะในการอ่านบทความและการเขียน
ข้อความส้ัน ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; German 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking 
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everyday conversation with appropriate expressions; practicing reading 
simple articles and paragraph writing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02-031-001  ปรากฏการณ์ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
Great Moments in Science  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีสําคัญในคริสต์ศตวรรษที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การค้นพบ การทดลอง ส่ิงประดิษฐ์ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ เช่น  
รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุ่มเลือดของมนุษย์ เอกซเรย์ ทฤษฎีความอลวน 
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอร์ฟอร์ดและอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน  
ยุคของไฟฟูา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอร์มี ระเบิดปรมาณู  
การก่อตั้งองค์กรอนามัยโลก ไฟฟูาพลศาสตร์เชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส์ 
อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย์ 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of 
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the 
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic 
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus, 
solar neutrinos captured 
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02-031-002  มนุษย์กับชีวมณฑล 3(3-0-6) 

Man and Biosphere 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทของ
ระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศ แหล่ง
พลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุ่มท่ีอยู่อาศัย ตัว
ประกอบท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและมนุษย์  
การสร้างสรรค์และอนุรักษ์สุขภาวะส่ิงแวดล้อมเพื่อมนุษย์ 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem 
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural 
energy resources; biogeochemical cycles; global population and 
communities; natural and human factors effecting biotic changes; 
creating and maintaining a healthy environment for human beings 

 
 
 
02-031-003  มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี 3(3-0-6) 

Man and Chemical Products  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีกับชีวิตมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ทํา
ความสะอาด สารเคมีท่ีปนเป้ือนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและสารเสพติด  
เครื่องสําอาง สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย์ 
Elements and compounds; the relationship between chemical agents 
and human life, cleaning products; contaminated food and food 
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products; 
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical 
agents on human beings 
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02-031-004  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

Man and Environment 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและส่ิงทําลายดิน บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษทางน้ํา สารปราบศัตรูพืช สารปนเป้ือนอาหาร  
การวิเคราะห์ระบบของประชากร ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; eco field trip required 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-031-005  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษส่ิงแวดล้อม    
การปูองกันและแก้ไขมลพิษ มลพิษกับปัญหาสุขภาพ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมแบบผสมผสานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; preventing 
and solving pollution problems; pollution and health problems; law 
and regulations related to environmental impacts; integrated 
environmental management and sustainable development 
 

02-031-006  ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
การตัดสินใจและหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบความยั่งยืน พลังงาน
หมุนเวียนและแหล่งพลังงานท่ียั่งยืน อัตราการใช้พลังงานของชาติและการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of sustainability; 
environmental pollution and social impacts; sustainable management 
of natural resources; decision making and ethical issues related to 
sustainable design; renewable energy and sustainable energy resources; 
national energy consumption and renewable energy development 

 
 
 
 
 
 
 
02-031-007  ยาและสารเสพติด       3(3-0-6) 

Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับก่อน: - 
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Prerequisite: - 
การสํารวจสืบค้นการใช้ยาในทางท่ีผิดและการติดยาในสังคมของเรา ชนิดของสาร
เสพติดและยาท่ีนํามาใช้ผิดประเภท สาเหตุและปัจจัยเส่ียงของการติดยาและสารเสพ
ติด วิทยาศาสตร์ของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างยา สมอง และพฤติกรรม อาการและสัญญาณแสดงของการติดยาและสาร
เสพติด การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใช้ยา การขับสารพิษ และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก การใช้ชีวิตปลอดส่ิงเสพติด  
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of 
additive substances and drugs commonly abused; case and risk factors 
of drug abuse and addiction; neuroscience approach of addiction: the 
relations of drugs, brain and behavior; symptoms and signs of drug 
abuse and addiction; addiction treatments by medication, 
detoxification, behavioral and cognition therapy; living a drug-free life 
 

02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6)  
Waste and Pollution 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ ของเสียท่ีย่อยสลายได้และย่อยสลาย
ไม่ได้ทางชีวภาพ ของเสียท่ีเป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย การลดละเว้น การใช้ซ้ํา 
และการแปรรูปของเสีย แหล่งของมลภาวะและสารมลภาวะ แหล่งแพร่มลภาวะใน
เชิงฟิสิกส์ เคมีและชีวะ มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง สารมลภาวะ  
ท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ สารมลภาวะท่ีย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้
ทางชีวภาพ มลภาวะท่ีเกิดจากฝีมือของมนุษย์ ผลกระทบของของเสียและมลภาวะ
ต่อสุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะท่ีเป็นดัชนีบ่งช้ีความเป็นอริยะ  
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants;  
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pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on 
health; waste free society as an index of civilization 

02-031-009  แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)  
Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล น้ําขึ้นน้ําลง 
ไฟฟูาจากพลังน้ํา ลมและคล่ืน ระบบและกระบวนการท่ีใช้ในการเปล่ียนรูปของ
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก การจัดเก็บ
พลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
 

02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
Computer Technology  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์การ เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ  
การออกแบบฐานข้อมูล อีเมล การใช้เบราว์เซอร์และโปรแกรมค้นหา เครือข่ายสังคม 
คลาวด์คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ การใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 
Hardware, software, data processing, and computer network; 
information applications for organization; programming techniques, 
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and 
search engines; social network, cloud computing, web design, and web 
programming; using computer networks for communication; hands-on 
practice in computer applications 
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02-040-001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน คณิตศาสตร์พื้นฐานและการนําไปใช้ เช่น เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน 
ร้อยละ การช่ังตวงวัด การแปรผัน พื้นท่ีและปริมาตร เรขาคณิตวิเคราะห์ สมการเชิง
เส้นและกราฟ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; variation; 
area and volume; analytic geometry; linear equations and graphs; 
trigonometric ratios; mathetacal skills and process and applications for 
everyday use 

 
02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตร์จากเนื้อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร์ การรู้จําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถท่ีจะ
หารลงตัว ความสามารถถอดกรณท์ เลขคณิตมอดูลาร์ ทฤษฎีสุดท้ายของแฟร์มา 
เลขฟีบอนนาชี อัตราส่วนทอง ทฤษฎีบทของปิทาโกรัส สมมาตร ความไม่มีท่ีส้ินสุด 
แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การค้นหาทรงตันเพลโตลําดับท่ีหก และภาพจินตนาการ
มิติท่ีส่ี เน้นการอภิปรายในช้ันเรียนและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
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Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through 
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern 
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular arithmetic, 
Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio, Pythagorean 
Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces, hunting for a 
Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth dimension; emphasizing 
on class discussion and student presentation 
 
 
 
 
 

02-040-003  คณิตศาสตร์ส าหรับศิลปศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematics for Arts 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน พื้นฐานเบ้ืองต้นของพีชคณิต อสมการและสมการเชิงเส้น การช่ัง ตวง 
วัด สัดส่วนและร้อยละ กําไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับการนําไปใช้   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear equation; 
weights and measurments; proportion and percentage; gain and loss; 
variation; mathematical skill and process and their application 

 
02-040-004  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน สัดส่วนและร้อยละ อสมการและสมการเชิงเส้น กําไรขาดทุน ดอกเบ้ีย  
ภาษี ค่าเส่ือมราคา การประกัน ค่าบําเหน็จค่านายหน้า ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์กับการนําไปใช้ 
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Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 
 

02-040-005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)  
Mathematics for Science 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ระบบจํานวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น อสมการและกราฟ ฟังก์ชันเลขช้ี
กําลังและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ เมทริกซ์
และการประยุกต์ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับการนําไปใช้ 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic function; 
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their 
application; mathematical skill and process and their application 
 
 
 

02-040-006  สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
Statistics for Everyday Use 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย 
การประยุกต์สถิติในการใช้งานท่ัวไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions; parameter estimation; hypothesis testing; correlation and 
regression analysis; statistical applications for everyday use 
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05-022-014  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                                                 3(3-0-6)  
Personal Financial Planning 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน   
การบริหารรายได้  รายจ่ายและภาระหนี้สิน  การออมและทางเลือกการลงทุน   
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพื่อการเกษียณ   
การเตรียมความพร้อมก่อนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; financial 
planning for retirement; preparation before investment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09-311-102 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ลักษณะท่ัวไปของการตลาด  สภาพแวดล้อมทางการตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  
การกําหนดตลาดเปูาหมาย  การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การกําหนดราคา  การจัดจําหน่าย  
การส่งเสริมการขาย  การทําการตลาดออนไลน์  การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
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มาใช้ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม  
The general characteristics of marketing; marketing environment; 
market segmentation; market targeting; market positioning product; 
new product development; and product life cycle; price setting; 
distribution; promotion; online marketing; application of new 
technology to marketing activities; ethical and social responsibilities 
 

09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค      
Principles of Microeconomics  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
การทํางานของกลไกราคา  อุปสงค์และอุปทานของสินค้า  ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค  พฤติกรรมการผลิต  ต้นทุนการผลิต  การกําหนดราคาสินค้าใน
ตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  ตลาดปัจจัยการผลิต  
Concepts and application of economic theories regarding fundamental 
economic problems; price mechanisms; demand and supply of goods; 
basic theories of consumer behavior; production costs; price 
determination in perfect and imperfect competitive markets; markets 
for factor of production 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค      
Principles of Macroeconomics  
วิชาบังคับก่อน: - 

3(3-0-6) 
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Prerequisite: - 
 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค  การกําหนดรายได้ประชาชาติ 

ตลาดการเงิน   อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาเงินเฟูอและเงินฝืด นโยบาย
การเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน 
ตลาดเงินตราต่างประเทศ  การนําดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  
Meaning and method of study on macroeconomics;  determination of 
national income; money markets; supply and demand for money; 
inflation and deflation; fiscal and monetary policies used for economic 
stabilization; the balance of payments; foreign exchange markets; 
application of macroeconomic indicators to economic situation 
analysis  
 

09-311-406 กิจการเพื่อสังคม                                                         
Social Enterprise                                                               
วิชาบังคับก่อน: -                                                   
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดพื้นฐาน  รูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  การประยุกต์หลักการ
บริหารธุรกิจท่ีนําไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค โดย
การใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา  การฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจ  กรณีศึกษา
จากกิจการเพื่อสังคมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
Fundamental concept, format and business approach for social 
enterprise; application of business administration principles to the 
social enterprise; diagnosing problems and obstruction using innovative 
solutions; practice in analyzing and writing business plan; case studies 
from social enterprises in Thailand and overseas 
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09-312-101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 
วิชาบังคับก่อน: -                                                  
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายขององค์การและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทาง 
การจัดการ โครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ กระบวนการจัดการ 
การวางแผน การจัดองค์การ การนํา การควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการติดต่อส่ือสารและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  การจัดการความ 
เปล่ียนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ จริยธรรมทางธุรกิจและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
The meaning of organization and management; concepts and evolution 
of management; organization structure and organization design; 
management process; planning, organizing, leading, control, human 
resource management; managing communication and information 
technology; change management and innovation of management in 
globalization; business ethics and social responsibilities 
 

09-312-202 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 
วิชาบังคับก่อน:  -   
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติทางธุรกิจ  การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องแบบต่าง ๆ การแจกแจงตัวอย่าง  
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  การวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมท้ังการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
Concepts and application of statistics in business; preliminary data 
analysis, random variables, distributions of discrete random variables, 
sampling distribution; estimation and hypothesis testing; regression and 
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correlation analysis; time series analysis; analysis of variance; including 
data analysis practice by using statistical package program 

เทคนิคการสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร ์เพื่อการตัดสินใจทฤษฎีการตัดสินใจต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ หลักการ วิธีการ
คํานวณประโยชน ์ข้อจํากัด และรูปแบบปัญหาที่จะนําไปใช้เพื่อการตัดสินใจในวงการธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ทางธุรกิจ  

The technique of mathematical model for making decision theories in 
business, the basic of benefit calculation, limitation, model of business 
problem for making decision in business for analysis, and evaluation of the 
business project 

09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร    
Business Laws and Taxation  
วิชาบังคับก่อน:     
Prerequisite:  

3(3-0-6) 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การธุรกิจ  กฎหมายควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ  
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ต๋ัวเงิน และแรงงาน ภาษีตามประมวล
รัษฎากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
Laws relating to business establishment; laws governing business 
operation; laws on sales, leases, hire purchases, loans, bills and labor; 
taxes under the revenue code; personal income tax; corporate income 
tax and others related taxes 
 

09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  
Business English Usage  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ  โครงสร้างภาษาพูดและภาษาเขียน  คําศัพท์ และ
สํานวนท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
Principles of English usage; structure of spoken and written language; 
vocabulary and expressions for business communication 
 

09-312-205 พฤติกรรมองค์การ 
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับก่อน: 09-312-101  องค์การและการจัดการ  
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 Prerequisite: 09-312-101 Organization and Management 
 ความหมายของพฤติกรรมองค์การ แนวคิดและวิวัฒนาการขององค์การ พื้นฐาน 

ของพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม การท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า การจูงใจ
พนักงาน การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารความขัดแย้งในองค์การ         
และการเจรจาต่อรอง 
The meaning of organizational behavior concepts and evolution of 
organization; basis of behaviors; concepts of group; team work; 
leadership; motivation employees; change management; conflict 
management in organization; negotiation 
 
 
 

09-312-206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว   
Personality Psychology and Adjustment 
วิชาบังคับก่อน: -                                                   
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ  และการนําทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้ในการวัดบุคลิกภาพ   
การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสํารวจและวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเอง  พฤติกรรมท่ีมี
ปัญหา  การปูองกันแก้ไขพฤติกรรมท่ีมีปัญหา  สาเหตุท่ีทําให้คนต้องปรับตัว  วิธีการ
ปรับตัว 
Theory of personality psychology and application of the theory to 
personality measurement; personality development; problematic 
behavior; prevention of problematic behavior; causes of personal 
adjustment; methods of adjustment 
 

09-312-307 การพัฒนาศักยภาพตนเองและการท างานเป็นทีม 
Self-Development and Teamwork 
วิชาบังคับก่อน: -                                                   
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 
 

แนวทางการพัฒนาตนเอง  การวิเคราะห์ตนเอง  การตั้งเปูาหมายของชีวิตและการ
ทํางาน  การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง  แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีม  กลยุทธ์
การสร้างทีมงาน  การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทํางานเป็นทีม  
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Self-development; self analysis; setting goals of life and work; creating 
self development plan; concepts of teamwork; teamwork 
development strategy; conflict resolution in teamwork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-312-308 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 
Development of Personality for Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความหมายและขอบเขตบุคลิกภาพ  บุคลิกภาพของบุคลากรในธุรกิจ  ทฤษฎีทักษะ
และกลยุทธ์ในการส่ือสารทางธุรกิจ  การสนทนาและการนําเสนอด้วยวาจา ทฤษฎี
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง  กระบวนการและเทคนิคใน
การเจรจาต่อรอง  การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนให้ประสบความสําเร็จ
ทางธุรกิจ   
Definition and scope of personality; personality of personnel in 
business; theories skills and strategies for business communication; 
conversation and oral presentation; theories related to business 
negotiation; factors of negotiation; process and techniques of 
negotiation; analysis of situations and planning for business success 
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09-312-309 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  
Business English Conversation  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 พัฒนาทักษะการสนทนาและการใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารธุรกิจ การแนะนําตัว  
การแนะนําบริษัท  การรับโทรศัพท์  การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์  การเจรจาทาง
ธุรกิจ  การนําเสนอทางธุรกิจ    
Development of conversational skills and expressions used in business 
communication; introduction, company description, telephoning, 
describing products, negotiations, business presentations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-312-310 ภาษาจีนธุรกิจ 
Chinese for Business  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ภาษาจีนพื้นฐาน  การอ่านออกเสียง  การฟัง  การเขียนและการพูดโต้ตอบข้อความ
ส้ัน ๆ  ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ  คําศัพท์ธุรกิจเพื่อให้นักศึกษามีความคล่องตัว 
ในการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพูดเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 
Basic Chinese on phonics, listening, writing and interactive speaking by 
short message for business, vocabulary for business, provide students 
with flexibility in the use of the language, especially speech ability in 
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business communications 
 

09-313-101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ  
Introduction to Business 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6)  
 

 ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่างๆ รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ ลักษณะ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และองค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  ได้แก่       

การจัดการองค์การ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี  การเงิน  การตลาด  

การบริหารสํานักงาน  ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ   เพื่อสร้าง

พื้นฐานแนวทางการประกอบธุรกิจ  วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 

Basic characteristics of business, types of business establishment, 

environment of business, characteristics of business environment and 

components of business operation; organization management, human 

resource management, accounting, finance, marketing, office 

management including types of business documents to be 

fundamental business operation guidelines, problem analysis in running 

business as well as ethics of entrepreneur 

 

 

 

 

 

09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล                                                           
Digital Business Management 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางธุรกิจ            

 Prerequisite: 09-331-101 Basic Computer and Information 
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Technology of Business 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล  โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ

เครื่องมือช่วยบนเว็บสําหรับการจัดการธุรกิจดิจิทัล  ตัวแบบธุรกิจของการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล  ปัญหาความมั่นคงในการจัดการธุรกิจดิจิทัล  ระบบชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย  การซื้อและการโฆษณา  ปัญหาทาง
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจดิจิทัล  แผนทางธุรกิจสําหรับ
การทําให้เป็นธุรกิจดิจิทัล                                                       
Introduction to digital business management; basic structure of 
technology and web-based tools for digital business management; 
business models for digital business; security problems of digital 
business management; electronic payment systems; marketing strategy, 
selling, buying and advertising; legal problems; and digital business 
management ethics; business plan for a digital business 
 

09-313-303 การจัดการสมัยใหม่ 
Modern Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่  บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นํา                                    
ในยุคโลกาภิวัตน์  เทคนิคการจัดการองค์การ  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
และการเปล่ียนแปลง  การจัดการภาวะวิกฤต  จริยธรรมในการจัดการ  การจัดการ
องค์การตามหลักบรรษัทภิบาล วิเคราะห์และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อนําไปสู่การ
จัดการการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กรณีศึกษาการ
จัดการธุรกิจจากสถานประกอบการ  
Theories and concepts of modern management; roles of executives or 
leaders in the globalization; organizational management techniques; 
concept of innovation and change management; crisis management; 
ethics in management; organizational management with corporate 
governance; analysis and application innovation for change 
management for get competitive advantage in business organization; 
case studies from entrepreneurs 
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09-313-304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics Management and Supply Chain 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 แนวคิดและความสําคัญของการบริหารโซ่อุปทาน  กลยุทธ์ของการบริหารโซ่อุปทาน 
ระบบการบริหารข้อมูลและการแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  การจัดการวัตถุดิบ 
การจัดการความเส่ียงในการจัดซื้อจัดหา  การสร้างพันธมิตรในการผลิต  การจัดการ
สินค้าคงคลัง  การกระจายสินค้า  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
สําหรับสนับสนุนกิจกรรมการจัดการโซ่อุปทาน 
Concept and importance of supply chain management; strategic supply 
chain management; data management system and electronic data 
exchange; raw material management; procurement risk management; 
building production alliance; inventory management; distribution; 
information system for decision making in supply chain activities 
 

09-313-305 เทคนิคการสื่อสารในองค์์กร  
Communication Technique in Organization  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญ  ปัญหาและกลยุทธ์ของการส่ือสารภายในองค์กร  พฤติกรรมของการ 
ส่ือสารของบุคคลท่ีมีต่อความหมายในการส่ือสาร  รูปแบบของการติดต่อส่ือสารที่  
เกิดขึ้นในองค์กร  โครงสร้างขององค์กรท่ีมีผลต่อการส่ือสาร  ลักษณะและรูปแบบ
ของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เทคนิคการส่ือสารและการฝึกปฏิบัติ  
Importance, problems and strategies of organizational communication; 
interpersonal communication behavior; types of organizational 
communication; organizational structures affecting communication; 
nature and types of efficient communication; communication 
techniques and practice 
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09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                               
International Business Management 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 
Prerequisite: 

09-311-204 
09-311-204 

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
Principles of Macroeconomics 

 

 ความรู้ท่ัวไปของธุรกิจระหว่างประเทศ  สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  องค์การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ข้อตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ  กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ  การจัดโครงสร้างองค์กรของ
กิจการระหว่างประเทศ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกิจการระหว่างประเทศ 
ภาวะผู้นําและการจูงใจของกิจการข้ามชาติ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
General knowledge of international business; international environment 
management; international trade organization and international 
economic; international trade agreements; strategies for entering 
international markets; international business structure; human resource 
management for international businesses; leadership 
and motivation for cross-national businesses; international business 
ethics; and case studies international business management 
 

09-313-307 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ                                       
Quality Management and Productivity Improvement 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -
Prerequisite:- 

  

 หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและบริการ   
เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า  ระบบบริหาร
คุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม  แนวคิดและการวัดผลิตภาพ 
เทคนิควิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  การเพิ่มผลิตภาพกับ
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คุณภาพงานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และกรณีศึกษาจากธุรกิจ                                       
Principles and methods of quality control for manufacturers and 
service providers; statistical techniques and instrument for product  
quality control; quality management system and environment 
management system standards; concepts and measurement of 
productivity; operation improvement techniques for increasing 
productivity; increasing productivity and quality of work; quality of life 
in work place; and case studies from business 
 
 

09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
Business Strategic Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคต  การกําหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  แผนกลยุทธ์ธุรกิจระดับต่าง ๆ  การดําเนินธุรกิจ
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  การควบคุม
ติดตามและการประเมินผล ฝึกการวิเคราะห์การใช้แผนกลยุทธ์ขององค์กร 
Analysis of external and internal business environment; future 
direction; determination of business vision, mission, goals; strategic 
planning at different levels; running business operation under changing  
environment; to strategic implementation; control and evaluation; 
analysis practice for using strategic planning  
 

09-314-201 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ  
Use of Business Software Package  

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 
 
Prerequisite:   

09-331-101 
 
09-331-101 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     
สารสนเทศทางธุรกิจ                    
Basic Computer and Information 
Technology for Business 

 แนวความคิดในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานธุรกิจ  การประยุกต์ใช้โปรแกรม
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สําเร็จรูปกับระบบงานในธุรกิจ  โปรแกรมประมวลผลคํา  โปรแกรมตารางงาน 
โปรแกรมนําเสนอผลงาน  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  โปรแกรมเว็บเพจ     
โปรแกรม  SAP  
Concept of using computer in business work; application of software 
package to business work system; word processing, spread sheet, 
program for presentation, program for database management, web 
page program and SAP program 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 
Management Information Systems 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 
 
Prerequisite: 

09-331-101 
 
09-331-101 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     
สารสนเทศทางธุรกิจ                    
Basic Computer and Information 
Technology for Business 

 ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร  โครงสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ฐานข้อมูลสํานักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้าน
การวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการจัดการธุรกิจ  
The importance of information systems; data and information of the 
organization; the management information system and Information 
Technology; databases of office automation; information systems in 
business organizations; information systems in supporting management 
of planning, controlling ,decision making, information systems 
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development for business management 
 

09-314-303 การปฏิบัติงานส านักงานอัตโนมัติ  
Automatic Office Operation 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 

 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสํานักงานอัตโนมัติ  การทํางานและระบบงานในสํานักงาน
อัตโนมัติ  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานอัตโนมัติ      
การประยุกต์ใช้โปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ในการจัดการสํานักงาน
อัตโนมัติ  การฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบเพื่อใช้จัดการสํานักงานอัตโนมัติ 
Basic knowledge of automatic office operation; performance and 
system of automatic office; Internet technology and computer for 
automatic office; application of program software for automatic office 
management; practice in developing system for automatic office 
management 
 
 
 
 
 

09-314-304 การผลิตเอกสารส านักงาน 
Office Document Work 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของการผลิตเอกสารสํานักงาน  การผลิตเอกสารสํานักงานด้วยเครื่องใช้
สํานักงาน  ปฏิบัติการผลิตเอกสารสํานักงานราชการ เอกสารสํานักงานธุรกิจ 
เอกสารสํานักงานอื่น ๆ  
Importance of document production; document production by office 
equipment; official document production practice; business document 
production and other types of document 
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09-314-405 การตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: -
Prerequisite:- 

  

 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดท่ีเป็นส่ือดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการ
นําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
และการสร้างตราสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ การเข้าถึงการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
Application of digital media as marketing tool; preparation of using 
digital marketing as marketing strategy; operation of marketing strategy 
and branding through online media; effective reaching communication 
 

09-314-406 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในส านักงาน  
E-Communication in Office  
วิชาบังคับก่อน: -  
Prerequisite: -     

3(2-2-5) 

 รูปแบบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทาง 
อิเล็กทรอนิคส์  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานต่าง ๆ  การนําเสนอ 
ผลงาน การจัดการนัดหมาย การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บเพจ 
และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  
Electronic communication forms; the applications of electronic 
communication technologies; the application software; presentation, 
appointments, management of electronic mail, creating a web page, 
and internet searching    
 

09-314-407 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวความคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
โครงสร้างการเก็บข้อมูล  ตัวแบบของข้อมูลและคําส่ังสําหรับการจัดการกับข้อมูล
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ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์  ฐานข้อมูลแบบลดหล่ันกันตามลําดับและฐานข้อมูล
แบบเครือข่าย  การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน  ภาษาท่ีใช้บรรยายข้อมูล  ภาษาท่ีใช้
ดําเนินการกับข้อมูล  ความมั่นคงของระบบจัดการฐานข้อมูล  ความถูกต้องและ
ความเช่ือถือได้ของระบบจัดการฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการใช้
งานฐานข้อมูลแบบง่าย 
Database management conceptions; database architecture; storage 
structure; information for handling data; relational database; hierarchy 
database; network database; normalization; data definition language; 
data manipulation language; security of database  management 
systems; accuracy and reliability of database management systems; 
simple database programming 
 

09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 
Modern Human Resource Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 

 ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจสมัยใหม่  การกําหนดกลยุทธ์ของ
องค์การ  การนํากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมากําหนดกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุ  การปฐมนิเทศ        
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมัยใหม ่  
The meaning of management in modern business; the strategy of 
organization; taking related strategies to set strategy in all mission of 
human resources management, manpower planning, recruitment, 
selection, placement, orientation, training and human resource 
development, compensation and salaries, evaluation of performance, 
using modern technology to enhance; management of organization 
human resources; case studies modern human resource management 

09-315-202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                                                        3(2-2-5) 
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Production and Operation Management                                                               
วิชาบังคับก่อน: -                                                    
Prerequisite: - 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต  ท้ังธุรกิจผลิตและธุรกิจบริการ เช่น     
การเลือกทําเลท่ีต้ังโรงงาน  การวางผังโรงงาน  การติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ์   
การออกแบบผลิตภัณฑ์  การจัดหาวัตถุดิบ  การบริหารเวลาและค่าจ้าง  การกําหนด
มาตรฐานงาน  การปรับปรุงงาน  และการควบคุมคุณภาพการผลิต  รวมถึงการนํา
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการการผลิต 
Concepts of production system management either manufacturing 
business and service businesses; location of factory; plant layout 
installation of machines and equipment; product design, providing 
materials, time and wage management, setting of task standard, task 
reform, and production quality control; Including computer to use in 
production management 
 

09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม่  
Entrepreneurship and New Business Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 

 แนวคิดและลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนและนําเสนอแผน
ธุรกิจสําหรับการจัดต้ังธุรกิจใหม่  การประเมินโอกาสทางธุรกิจ  นําเสนอแนวคิดใน
การดําเนินธุรกิจพร้อมเสนอแผนธุรกิจ  การวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของ
ธุรกิจใหม่  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ  กลยุทธ์ในการทําธุรกิจใหม่ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 
กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 
Concept and nature of entrepreneurship; the practice writing and 
presentation a business plan for the establishment of new businesses; 
evaluating business opportunities; introduce the concept of running 
including a business plan; the analysis and evaluation of feasibility a 
new business; analyzing business situations; strategy for new business; 
business ethics; qualification of entrepreneur; case studies from 
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successful entrepreneurs 
 
 
 

09-315-304 มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ 
Human Relations and Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(3-0-6) 

 แนวคิด  ทฤษฎีและปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความต้องการ
ของบุคลากรในองค์กร  หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร บทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม  การติดต่อส่ือสารกับการบริหารจัดการ
และการประสานงานทางธุรกิจ  จิตวิทยาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน   
หลักพุทธธรรมท่ีช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ 
Concept, theory and basic factors of human relationship; organizational 
personnel needs; principles of creating human relationship in 
management; roles and responsibilities in organization and society; 
communication for business management and cooperation; psychology 
for colleague relationship; Buddhism principles of creating human 
relationship 
 

09-315-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer Relationship Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5)  

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์   กลยุทธ์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์  โปรแกรมการสร้างความจงรักภักดี  การวิเคราะห์ผลกําไรจากลูกค้า
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสม  ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ
ผลกําไร  การนําระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
Meaning and importance of customer relationship management; 
strategies for building relationships; loyalty building program; customer 
profitability analysis for appropriate resource allocation; relationship 
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chain between satisfaction and profitability; applications of customer 
relationship management system 
 
 
 
 
 
 
 

09-315-306 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 
Small Business Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม  ข้อมูลท่ัวไปในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดย่อม  การจัดต้ังสถานประกอบการ  รูปแบบความเป็น
เจ้าของ  การสรรหาเงินลงทุน  การบริหารการตลาด  การบริหารการบัญชีและ
การเงิน  การภาษีของธุรกิจขนาดย่อม  แนวคิดในการบริหารจัดการ  การบริหารการ
ผลิต  การเขียนโครงการ  การบริหารจัดการระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดย่อม 
The meaning of small business; general information for running small  
business; marketing for small business; workplace establishment;  types 
of ownership; investment funding; marketing management;   accounting 
and financial management; taxation for small business;  management; 
concepts operational management; production management; project 
writing; quality management system for small business 
 

09-315-407 การจัดการการส่งออกและการน าเข้า                                         3(2-2-5) 
Import - Export Management  

 วิชาบังคับก่อน: -
Prerequisite: - 

  

 ความสําคัญของการนําเข้า-ส่งออก  ลักษณะผู้ประกอบการธุรกิจนําเข้า-ส่งออก 
เงื่อนไขทางการค้า ขั้นตอนและกระบวนการนําเข้าและส่งออกเอกสารนําเข้า-ส่งออก 
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ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการท่ีประสบความสําเร็จ 
The significant of import – export; characteristic of import - export  
business enterprise; trade terms of import-export, the process and 
procedure of import-export; import – export documentation; customs 
formalities case studies from successful entrepreneurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-315-408 การจัดการธุรกิจชุมชน 
Community Business Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความหมายและความสําคัญของธุรกิจชุมชน  การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ  
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้าชุมชน การพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันและความ
แข็งแกร่งแก่ธุรกิจชุมชน ระบบการจัดการสําหรับธุรกิจชุมชน การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ บทบาทของรัฐในการพัฒนาการตลาดธุรกิจชุมชน  
กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพ 
Meaning and importance of community business; business opportunity 
analysis; increasing  community product value; potential  development 
for competition and strength of community business; system for 
community business management; successful entrepreneurship of 
community business; roles of government in developing community 
business markets; case study of potential community business  
 

09-316-301 เทคนิคการน าเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 



มคอ.2 

94 
 

Technical Business Presentations 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 ความสําคัญของการนําเสนอในงานธุรกิจ  การใช้โปรแกรมเพื่อการนําเสนอ  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  เทคนิควิธีการนําเสนอ  รูปแบบการนําเสนอ  บุคลิกภาพในการ
นําเสนอ  การนําเสนอและประเมินผล 
Significance of presentation techniques in business; the use of program 
for presentation; collecting information; techniques for presentation; 
presentation pattern; personality for presentation; presentation and 
evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Method 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(2-2-5) 
 

 ความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ  ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย  การเสนอโครงการ     
การกําหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และ
เขียนผลงาน  การนําผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ 
Importance of business research; steps of research operations; research 
proposal; objective and hypothesis; data collection; data analysis and 
research writing including application of result from research in 
business management 
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09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
Reading and Translation in Business English 
วิชาบังคับก่อน: 09-312-204  การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  
Prerequisite:  09-312-204  Business English Usage 

3(2-2-5) 

 การอ่านและแปลเอกสารทางธุรกิจบทความและบทคัดย่อต่าง ๆ ทางธุรกิจ   
การตอบคําถาม การอ่านจับใจความสําคัญ ประโยคและย่อหน้าจากหนังสือพิมพ์  
ตํารา  นิตยสาร  การสรุปเนื้อหาสาระท่ีสําคัญจากข้อความท่ีได้อ่านและแปล  
Reading and translating business documents; article and abstract 
relevant to business; questions despondence; reading for main idea; 
sentences and paragraph levels from new paper, textbook, magazine 
summary main content of the ready and translated texts 
 

09-316-404 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ 
English for Business Presentations 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 
Prerequisite: 

09-312-204 
09-312-204 

การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  
Business English Usage 

 
 
 
 
 
 
 

ศัพท์ สํานวน เทคนิคการนําเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนและการใช้ภาษาในการนําเสนอทางธุรกิจ  การร่วมฟังและจดเนื้อหาของ  
การนําเสนอ  
Vocabulary; expressions; business presentation techniques; english 
usage skills; process and language usage of business presentation; 
listening to presentation and note taking 
 

09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ 
Seminar in Management 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

1(0-2-1) 

 อธิบายประเด็นสําคัญและทันสมัยทางด้านการจัดการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ภายใต้กรอบแนวคิดทางการจัดการท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ คิดวิเคราะห์ 

ค้นคว้า และนําเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขทางการจัดการ 
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Discussing the main points of organization management in public and 

private organizations by using conceptual framework of business 

management in order to provide the students to get experience in 

analysis thinking, researching; presenting problem and solving 

guidelines of adaptive management  

 
09-316-406 การจัดการโครงการ 

Project management 
วิชาบังคับก่อน:  09-312-101 องค์การและการจัดการ 
Prerequisite:   09-312-101 Organization and Management 

3(1-4-4) 

 ประเภทของโครงการ ความสําคัญของการจัดทําโครงการ องค์ประกอบของโครงการ 
การเขียนโครงการ ปัจจัยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
ระบบการดําเนินงานโครงการ การควบคุมและการติดตามโครงการในรูปแบบต่าง ๆ 
และการยุติโครงการ 
Types of projects; the importance of projects; components of projects; 
project writing;; factors affecting project preparation; project’s 
environment analysis; project  feasibility analysis, analysis of project 
implementation system; different forms of project follow-up and 
control; and termination of projects 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-316-407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Preparation for Co-operative Education of Management 

1(1-0-2) 
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วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

 ปรัชญาและเปูาประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจในธุรกิจ  การเตรียมเอกสาร
สมัครงานเกี่ยวกับ  จดหมายนํา  ประวัติประสบการณ์  เอกสารอ้างอิง  และหนังสือ
รับรองการพัฒนาทักษะทางด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานท่ีทํางานและ
ทักษะต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการฝึกงานสําหรับสหกิจศึกษา  จรรยาบรรณในการทํางาน 
ความปลอดภัย  และมนุษยสัมพันธ์ 
The philosophy and goal of co-operative Education of Business; 
preparation of necessary paperwork to apply for jobs including 
effective cover letter; resume, reference, and letter of 
recommendation; the development of basic interpersonal 
communication skills expected in the workplace and general skills 
required to be successful in the co-operative program; work ethics, 
workplace safety, and human relations 
 

09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ                                                    
Co-operative Education in Management 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับก่อน: 
Prerequisite: 

09-316-407 
09-316-407 

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ 
Preparation for Co-operative  Education 
of Management 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานจริง  ท่ีคณะให้ความ
เห็นชอบ  เมื่อเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ  และ
นําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน  โดยการประเมินต้องดําเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและพนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยประเมิน
จากรายงานวิชาการ และทําการวัดผลด้วยระดับ S หรือ U  
Practice in a state enterprise or a company in the relevant field of 
management, After finishing their working practice, they should submit 
the academic report of their working and do presentation to the 
teachers in the program for evaluation. The evaluation will be done by  
the co-operative advisers and the supervisor in the workplace and will 
be also based on the academic report. This course is graded S or U 
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09-316-409 โครงงานทางการจัดการ 
Project in Management                                             
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

3(1-4-4) 

 เลือกหัวข้อด้านการจัดการท่ีนักศึกษาสนใจ  เขียนโครงร่างโครงงานและวัตถุประสงค์  
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล  กําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  เขียนสรุปรายงานผล
ของโครงงาน และนําเสนอ 
Selecting project topics of interest in management; writing project 
proposal and objectives; constructing instrument for data collection; 
determining method of data analysis;  writing a report on the project 
summery and presentation 
 

09-316-410 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 
Preparation for Internship in Management  
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: -  

1(1-0-2) 

 ปรัชญาและเปูาประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทํางาน  การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา  ประวัติประสบการณ์ 
เอกสารอ้างอิงและหนังสือรับรอง  เทคนิคการส่ือสารและการสัมภาษณ์  การพัฒนา
ทักษะทางด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลในสถานท่ีทํางานและทักษะต่าง ๆ ท่ีจําเป็น
ในการฝึกงาน  จรรยาบรรณในการทํางาน  ความปลอดภัย  และมนุษยสัมพันธ์  
นักศึกษาต้องได้เกรดในระดับผ่านจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานได้ 
The philosophy and goal of work integrated learning; preparation of 
the necessary paperwork for job application including effective cover 
letter, resume, reference, and letter of recommendation; the 
development of basic interpersonal communication skills expected in 
the workplace and general skills required to be successful in internship 
program; work ethic, workplace safety, and human relations 
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09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ                                3(0-40-0) 
Internship in Management     

 วิชาบังคับก่อน: 
 
Prerequisite: 

09-316-410 
 
09-316-410 

การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
จัดการ 
Preparation for Internship in Management     

 ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐบาลอย่างเป็น
ระบบ  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทําให้เกิดประสบการณ์จริง
จากการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานหลังจากการฝึกงาน
ซึ่งจะได้ค่าคะแนน  เป็น S หรือ U 
Systematical practice in company or state enterprise or government 
organization for at least 400 hours to realize working experiences before 
graduation. Students have to hand in their reports after the training 
which will be graded as S or U 
 

09-321-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการบัญชีท่ัวไป  หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ  สินค้า
คงเหลือ  เงินลงทุน  สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน  หนี้สินและส่วนของผู้เป็น
เจ้าของ  การจัดทํารายงานทางการเงิน  กรณีศึกษาทางการเงิน 
General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account receivables, notes receivable, inventories, investments, 



มคอ.2 

100 
 

tangible and intangible assets, liabilities and owner equities; 
preparation of financial reports; case study in financial 

 
09-321-105 เทคนิคการพิมพ์สัมผัส  

Typing Technique 
วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

1(0-3-1) 

 ฝึกปฏิบัติให้เกิดความเช่ียวชาญ  มีความชํานาญในการพิมพ์สัมผัสตัวอักษรและ
ตัวเลข 
Practice touch typing to be a professional in typing numbers and 
letters 
 
 

09-322-203 การเงินธุรกิจ 
Business  Finance 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับก่อน: 
Prerequisite: 

09-321-101 
09-321-101 

การบัญชีการเงิน  
Financial Accounting 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทของการบริหารการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 
การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้ 
การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน 
การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว โครงสร้างทางการ 
เงินและต้นทุนของเงินทุน 
Scope, characteristics and the role of financial management; financial 
statements analysis, financial planning and forecasting; working capital 
management; cash and marketable securities management; accounts 
receivable management; inventory management; time value of 
money; capital budgeting; short-term financing; intermediate-term 
financing; loan-term financing; financial structure; cost of capital 
 

09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                   3(2-2-5) 
Basic Computer and Information Technology for Business 
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วิชาบังคับก่อน: - 
Prerequisite: - 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  ระบบ
ประมวลผลข้อมูลและการบริหารข้อมูล  เครือข่ายและการส่ือสาร  อินเทอร์เน็ตและ
เวิลด์ไวด์เว็บ  การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางธุรกิจ  
Role of information technology and communication; computer 
platform; data processing and data management; networks and 
communication, internet and website; management of business 
database; application of software in business 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

2548 
2538 

อาจารย์ 360 360 360 360 

2 นายเกริกวุฒิ  กันเท่ียง 
1 8400 0003 11 1 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหารลอจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน 
การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2550 

อาจารย์ 360 360 360 360 

 3 นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
3 8099 00525 65 2 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2540 

อาจารย์ 270 270 270 270 

4 นางสาวเมธาพร  มีเดช 
3 8015 00206 85 4 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

2545 
2539 

อาจารย์ 360 360 360 360 

5 นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์ 
3 8097 00172 50 1 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544 
2537 

อาจารย์ 360 360 360 360 
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      3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ปีการศึกษา) 
2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

2548 
2538 

อาจารย์ 360 360 360 360 

2 นายเกริกวุฒิ  กันเท่ียง 
1 8403 00003 11 1 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหารลอจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2550 

อาจารย์ 360 360 360 360 

3 นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
3 8099 00525 65 2 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545
2540 

อาจารย์ 270 270 270 270 

4 นางสาวเมธาพร  มีเดช 
3 8010 0206 85 4 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

2545
2539 

อาจารย์ 360 360 360 360 

5 นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์ 
3 8097 00172 50 1 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด 
การตลาด 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544
2537 

อาจารย์ 360 360 360 360 
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 3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา) 
2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

บธ.ม. 
ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฎธนบุรี 

2548 
2538 

อาจารย์ 360 360 360 360 

2 นายเกริกวุฒิ  กันเท่ียง 
1 840300003 11 1 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบริหารลอจิสติกส์
และโซ่อุปทาน 
การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2550 

อาจารย์ 360 360 360 360 

3 นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
3 8099 00525 65 2 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2545 
2540 

อาจารย์ 270 270 270 270 

4 นางสาวเมธาพร  มีเดช 
3 8015 00206 85 4 

ศศ.ม. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

2545 
2539 

อาจารย์ 360 360 360 360 

5 นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์ บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544 อาจารย์ 360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปีที่จบ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ปี การศึกษา) 
2560 2561 2562 2563 

3 8097 00172 50 1 บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537 
6 นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

3 4906 00012 566 
ปร.ด. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 

การบัญชี 
การบัญชี 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2552 
2545 
2539 

อาจารย์ 360 360 360 360 

7 นางนิตยา  ทัดเทียม 
3 9206 00464 84 5 

บช.ม. 
บธ.บ. 
บธ.บ 

การบัญชี 
การจัดการทั่วไป 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2543 
2540 

อาจารย์ 480 480 480 480 

8 นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ 
 3 8099 00149 46 4 

บธ.ม. 
บธ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 

การบัญชีบริหาร 
บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 
คหกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2551 
2544 
2551 
2537 

อาจารย์ 480 480 480 480 

9 นายอาทิตย์  สุจเสน 
3 8012 00620 40 0 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

การบัญชี 
 
การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยปทุมธานี 

2553 
 

2548 

อาจารย์ 480 480 480 480 

10 นางสุพัชชา  คงเมือง 
3 00172 50 1 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
 

2542 

อาจารย์ 350 350 350 350 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้น  หลักสูตรได้กําหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ โดยเลือก
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จาก 2 รูปแบบ ดังนี้  
 4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ  
      4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       ความคาดหวงัในผลการเรยีนรู ้มีดังนี้  

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับ

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ 
  4) สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
  5) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการดําเนินงาน  
4.1.2 ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4 
       4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
              จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 4.2 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
       4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        ความคาดหวงัในผลการเรยีนรู ้มีดังนี ้

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าท่ี ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม  

2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด 

การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 



มคอ.2 

108 
 

มคอ.2 

 4) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการปรับปรุง
แผนงาน 

5) สามารถบูรณาการความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ ๆ 

6) สามารถสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

 7) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
  8) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม  และยอมรับ ความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ 
  9) สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       10) สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ท้ังในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 

        11) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการดําเนินงาน  
  4.2.2 ช่วงเวลา 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 4   
       4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
           จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  ในการทําโครงงานของนักศึกษาต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ โดยมีจํานวนผู้ร่วม
โครงงาน 1-3 คน และมีรายงานท่ีต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย่าง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการ 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
   หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝึกงานด้านการจัดการ ต้องเรียนวิชา
โครงงานทางการจัดการ ซึ่งเป็นวิชาท่ีให้นักศึกษาได้ศึกษาประเด็นปัญหาทางการจัดการ ท่ีสนใจ
ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ/หรืออาจารย์ประจําวิชา และต้องมีการนําเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ประจําวิชา 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาโครงงาน สามารถวิเคราะห์และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทางการจัดการ และสามารถเขียนโครงงานเพื่อนําเสนอได้ 

  1) มีความซื่อสัตย์สุจริต   ซื่อตรงต่อหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม   

   2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด 
การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

  3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการปรับปรุง
แผนงาน 

  4) สามารถสรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
     5) สามารถทํางานเป็น ทีม และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบ 
  6) สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ท้ังในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 
  5.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อท่ีสนใจ มีการค้นคว้ารวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงงาน และการเขียนเสนอหัวข้อโครงงาน 
 2) กําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา  ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   1) ประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน 
   2) ประเมินรายงานท่ีได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา 
   3) ประเมินความสมบูรณ์ของโครงงาน เมื่อเทียบกับขอบเขตของโครงงาน มีการ    
จัดสอบโครงงานจะต้องมีอาจารย์สอบไม่ตํ่ากว่า 3 คน  
   4) ประเมินผลการสอบโครงงาน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความเช่ียวชาญการจัดการงาน
สํานักงานสมัยใหม่ 
 

 

- ฝึกปฏิบัติงานในสํานักงานจําลอง 
- ฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพจากสถานประกอบการ 
- ฝึกการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจและการใช้อุปกรณ์

สํานักงานใหม่ ๆ เพื่อจัดทําเอกสารและรวบรวมข้อมูล 
- ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 

 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริง - นํานักศึกษาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติใน

ชีวิตประจําวัน 
- นํานักศึกษาเข้าร่วมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่อง 
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- ใช้ส่ือการสอน และเอกสารประกอบการสอนท่ีเป็น
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นํา - ฝึกทักษะการเป็นผู้นําของทีม การทํางานร่วมกันเป็นทีม
เพื่อสร้างศักยภาพของทีม 

- พัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษากล้าแสดงออกเป็น 
ผู้นําเสนอผลงาน 

- จัดกิจกรรม/โครงการท่ีเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรสาขาวิชา  
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าท่ี ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
 2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 4. มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความช่ัว 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอน 
 1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายท่ีถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 2. กําหนดงานเป็นกลุ่มย่อย เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรมจริยธรรม 
 4. ให้การยกย่องชมเชยผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 5. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อส่วนรวมและบําเพ็ญประโยชน์ 
                       ต่อสังคม 
  2.1.3 การประเมินผล 
 1. ความตรงต่อเวลาของ การเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาและเวลาการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 2. การมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลงาน งานกลุ่ม 
 3. ความต้ังใจในการทํากิจกรรมและการ เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  หรือ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ   
 4. ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ําใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์  
  2.2 ความรู้ 
  2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ 
 2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด 
การเงิน การจัดการงานสํานักงาน รวมท้ังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์   
 3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการปรับปรุง
แผนงาน 
 4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอน 
 1. จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี และ
การปฏิบัติควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
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 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 
 3. จัดการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 การประเมินผล 
 1. การทดสอบย่อย 
 2. การสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา 
 3. งานท่ีมอบหมาย 
 4. การนําเสนอผลงาน 
 5. แผนธุรกิจหรือโครงงาน 
 6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
  2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถบูรณาการความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในกา รบริหารธุรกิจ
ใหม่ ๆ 
 2. สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
 3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบท่ีเป็นผลจา ก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 4. สามารถสรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอน 
 1. กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และการเขียนแผนธุรกิจ 
 2. ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
 3. อภิปรายประเด็นปัญหา สรุปผลและนําเสนอแนวทางการแก้ไข 
 4. นําเสนอผลงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  2.3.3 การประเมินผล 
 1. ความสมเหตุสมผลของ กรณีศึกษาทางการจัดการ  โครงงาน งานวิจัย และ การ
เขียนแผนธุรกิจ 
 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
 3. ทักษะการ ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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      2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
 2. สามารถทํางานเป็น ทีม และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบ 
 3. สามารถแสดงความคิดริเริ่ม  และยอมรับ ความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ 
 4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
           2.4.2 กลยุทธ์การสอน 
 1. มอบหมายงานท่ีต้องใช้การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 
 2. มอบหมายงานท่ีต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทํางาน 
 3. จัด กิจกรรมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น 
        2.4.3 การประเมินผล 
 1. พฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหว่างนักศึกษาในกลุ่ม 
 2. ความมีส่วนร่วมในการทํางาน ของนักศึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 3. ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 
 2. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ท้ังในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการดําเนินงาน 
     2.5.2 กลยุทธ์การสอน 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จําลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
 2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 3. มีการนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4. มอบหมายงานท่ีต้องใช้ทักษะด้านการส่ือสารระหว่างบุคคลท้ังภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 
 2.5.3 การประเมินผล 
 1. การใช้ ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ความถูกต้องครบถ้วนจาก การสรุปและอภิปรายงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกัน 
 3. ความสมบูรณ์ การนําเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  

 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ 
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม 
 5. มีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีท่ีสรรสร้างประโยชน์ต่อสังคม 
      2. ความรู้ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกต์ได้ 
 2. สามารถบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันระหว่าง มนุษย์ สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 3. เข้าใจความแตกต่างและสามารถอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  
 4. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
      3. ทักษะทางปัญญา 
 1. สามารถคิดค้น ริเริ่ม  สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ  
 2. สามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3. สามารถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผล และรู้วิธีการแก้ปัญหาใน
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
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 5. สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและ
สากลภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

    4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยท่ีดี  
 2. เป็นผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักกาลเทศะ ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ท้ังฐานะผู้นําและผู้ตาม 
 3. รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีของ
ความเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  
 4. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมท่ีดี สามารถส่ือสารกับคนอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
 5. เข้าใจ เห็นคุณค่า และเคารพในความแตกต่างของธรรมชาติมนุษย์ วิถีชีวิต เพื่อการ
ดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 
 
      5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถให้เหตุผลและวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้ความรู้และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติ  
 2. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังในด้าน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร และการสืบค้นข้อมูลอย่างมี
วิจารณญาณ  
 4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
   1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าท่ี ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
 2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 4. มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความช่ัว 
    2. ความรู้ 
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 1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานท่ีจําเป็นสําหรับการ
เรียนด้านบริหารธุรกิจ  
 2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด 
การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน รวมท้ังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  
 3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ
วางแผนการปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมท้ังการปรับปรุงแผนงาน 
 4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ังมี
ความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
   3. ทักษะทางปัญญา 
 1. สามารถบูรณาการความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม ใน
สาขาวิชาท่ีศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ ๆ  
 2. สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
 3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบท่ีเป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 4. สามารถสรุปประเด็นปัญหาด้วยเหตุผลและรู้วิธีแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
 
    4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
 2. สามารถทํางานเป็น ทีม  และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบ 
 3. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นท่ีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  
 4. มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 
 2. สามารถส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถส่ือสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ท้ังในรูปแบบการเขียน
รายงานและการนําเสนอด้วยวาจา 
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   

  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุ่มวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                        

01-011-002 ทักษะการอ่านภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                        

01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                        

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-312-004 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                        

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน                        

1.กลุ่มวิชาภาษา (ต่อ) 

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร ์                        

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                        

01-315-011 ภาษาญ่ีปุุนเพ่ือการสื่อสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                        

01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร                         

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป                        

01-021-004 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย์                        

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

01-021-005 สารัตถะแห่งความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        

01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-021-008 ศิลปะการเล่นเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธ์เพ่ือการดํารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม                        

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                        

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                        

01-022-012 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                        

05-022-013 การเป็นผู้ประกอบการ                        

05-022-014 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล                        

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

02-031-001 ปรากฏการณ์สําคัญทางวิทยาศาสตร ์                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

02-031-002 มนุษย์กับชีวมณฑล                        

02-031-003 มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี                        

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ต่อ) 

02-031-004 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                        

02-031-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

01-032-001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                        

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

02-040-001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                        

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร ์                        

02-040-003 คณิตศาสตร์สําหรับศิลปศาสตร ์                        

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

02-040-004 คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร ์                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 



 

 

มคอ.2 

125 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย                        

01-050-003 การรักษาสุขภาพ                        

01-050-004 ผู้นํานันทนาการ                          

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        

5. กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ(ต่อ) 

01-050-009 บาสเกตบอล                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

01-050-010 ตะกร้อ                        

01-050-011 ฟุตซอล                        

01-050-012 แบดมินตัน                        

01-050-013 ว่ายนํ้า                        

01-050-014 วอลเลย์บอล                        

01-050-015 เทนนิส                        

01-050-016 กอล์ฟ                        
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)   

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
09-311-102 หลักการตลาด                     

09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                     
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                     
09-312-101 องค์การและการจัดการ                     

09-312-202 สถิติธุรกิจ      
           

    
09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                     
09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ                      

09-313-101 ความรู้เบี้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ                     

09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่                      

09-321-101 การบัญชีการเงิน                     

09-322-203 การเงินธุรกิจ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

09-331-101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

                    

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
09-312-205 พฤติกรรมองค์การ                     

09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล                     

09-313-303 การจัดการสมัยใหม่                     

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                     

09-313-409 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ                     
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ                     

09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ                     

09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจใหม่ 

                    

09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 

                    

09-316-404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ                     

09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ                     

09-316-406 การจัดการโครงการ                     

09-316-407 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ                     

09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ                     

09-316-409 โครงงานทางการจัดการ                     

09-316-410 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการจัดการ 

                    

09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ
จัดการ 

                    

09-321-105 เทคนิคการพิมพ์สัมผัส                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
09-311-406 กิจการเพ่ือสังคม                     

09-312-206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว                     

09-312-307 การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทํางาน
เป็นทีม 

                    

09-312-308 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ                     

09-312-309 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ                     

09-312-310 ภาษาจีนธุรกิจ                     

09-313-304 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                     

09-313-305   เทคนิคการสื่อสารในองค์์กร                      

09-313-307 การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ                     

09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ                     

09-314-304 การผลิตเอกสารสํานักงาน                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (หมวดวิชาเฉพาะ)   
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

09-314-405 การตลาดดิจิทัล                     

09-314-406 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงาน                     

09-314-407 ระบบจัดการฐานข้อมูล                     

09-315-202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                     

09-315-304 มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ                     

09-315-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                     

09-315-306 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                     

09-315-407 การจัดการการส่งออกและการนําเข้า                     

09-315-408 การจัดการธุรกิจชุมชน                     
09-316-301 เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจ                     
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การ
ร่วมกิจกรรม  การสอบ  หรือวิธีการอื่นใดท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา  การวัดผลการศึกษาอาจมี
หลายครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาท้ังหมดของแต่ละรายวิชา  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี
พิเศษจากอาจารย์ผู้สอน 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีลําดับข้ัน
ดังนี้ 

ระดับคะแนน         ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A  ดีเย่ียม ( Excellent) 4.0 

 B+  ดีมาก ( Very Good) 3.5 
B  ดี ( Good) 3.0 

 C+  ดีพอใช้ ( Fairly Good) 2.5 
C  พอใช้ ( Fair) 2.0 

 D+  อ่อน ( Poor) 1.5 
D  อ่อนมาก ( Very Poor) 1.0 
F  ตก ( Fail) 0.0 

 

  กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้  
สัญลักษณ์ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdraw) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝึกปฏิบัติงาน เป็นท่ีพอใจ 

(Satisfactory) 
U ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝึกปฏิบัติงาน ไม่เป็นท่ีพอใจ 

(Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  

1) การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินท้ังในภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  และมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตรวจสอบ  ประมวลผลการสอนรายวิชาหรือแผนการสอนรายวิชา  
ข้อสอบในแต่ละรายวิชา  รวมท้ังวิธีการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น 

2) มีระบบประเมินการสอนทุกรายวิชาเพื่อนําผลการประเมินมาทบทวนพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

3) จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานผู้ให้การฝึก
ประสบการณ์จากสมาคมวิชาชีพ  ผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และอาจารย์นิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

4) การทวนสอบในระดับหลักสูตร  มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
      2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการ
ใช้การทวนสอบในหลายเรื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยดําเนินการ ดังนี้  

1) สํารวจภาว ะการมีงานทําของบัณฑิตรวมท้ั งสํารวจ ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อ
หลักสูตรวิชา การจัดการเรียนการสอน  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา  ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา  ความคิดเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ  

2) สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแง่ความพร้อมและความรู้จากสาขาท่ีเรียน  
รวมท้ังสาขาอื่น  ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมท้ังเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
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3) การจัดให้มีช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  ท้ังเรื่องข้อเสนอแนะ  การรับข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ท้ังจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าและชุมชน  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยต้อง

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชา  มีหน่วยกิตสะสมไม่ตํ่ากว่าท่ี
หลักสูตรกําหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00  

3.2 เป็นผู้มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย  และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม  

3.3 นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพ   ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับใบรับรอง 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท

ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา ตลอดจนนโยบายของ มหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย หลักสูตรที่สอน 

1.2 ช้ีแจง ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร 
คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 

1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใช้ส่ือ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
    1.4  กําหนดอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อให้คําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสู่การเป็นอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็น
ครูอาจารย์ และการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาการสอนและ
การทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่าง  ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเท ศ  หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
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           2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย 
          3) ส่งเสริมให้มีงานวิจัยในช้ันเรียน  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
          1) มีการกระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให้อาจารย์        
เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียน การสอน       
และการพัฒนาตนเอง 
          2) ส่งเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน  
          3) ส่งเสริมการศึกษา อบรม และดูงานท่ีมีประโยชน์ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ                
          4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และโครงการบริการวิชาการ การถ่ายทอด     
เทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสถานประกอบการ  
          5) พัฒนางานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความ   
ทันสมัยและสร้างประโยชน์ให้สังคม 

 

 
 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  การดําเนินงานของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ….) เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 รวมท้ังเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช้เกณฑ์ประเมิน  6 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน  2) บัณฑิต 3) นักศึกษา  4) อาจารย์  5) หลักสูตรการเรียนการสอน    
การประเมินผู้เรียน 6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 2557 รวมท้ังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
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  1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการ  ให้มีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหน้าท่ีในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ และข้อกําหนดของหลักสูตรและอยู่ประจําหลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
  1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้บัณฑิตมีคุณภาพดังนี้ 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี โดย
หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา หลักสูตรให้ความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังนี้ 

3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาโดยในการดําเนินกา รรับนักศึกษาให้ คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการกําหนดเกณฑ์โปร่งใสชัดเจน การคัดเลือกนัก ศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมใน
การเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ท้ังกิจกรรมด้าน
วิชาการ มีกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และระบบสารสนเทศ 
เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาท่ีกําหนด  

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให้คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
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  3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทางการเรียนและมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมท้ังมีการเปิดโอกาสให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะและมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อให้มีนักศึกษาคงอยู่และ
สําเร็จตามแผนการเรียนของหลักสูตร  

 

4. อาจารย์  
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ท่ีครอบคลุมประเด็น  ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  ระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ ท่ีทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในด้านคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 4.2 คุณภาพอาจารย์ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและ ให้มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ 
  4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  
คงอยู่  และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้ 

 5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตร  โดยมีการออกแบบ
หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  และมีการปรับปรุง
สาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา ท่ีทําให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์  โดยมีการกําหนดผู้สอน   
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ท่ีทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุ
เปูาหมาย 

 5.3 การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ท่ีเปิดสอน  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และเป็นไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ด้วยวิธีการ เครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได้ ท่ีทําให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ข้อท่ี 7 โดยมีผลการดําเนินงาน ผ่านเกณฑ์
ในข้อท่ี 1 -5 และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่
ละปี 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร  มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์
หลักท่ีจําเป็นในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
       1.ทรัพยากรการเรียนการสอน 

   1.1 ห้องบรรยาย ใช้อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) ห้องบรรยายขนาด 40 ท่ีนั่ง จํานวน 4 ห้อง 
                2) ห้องบรรยายขนาด 60 ท่ีนั่ง จํานวน 2 ห้อง 
       1.2.ห้องบรรยาย ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) ห้องบรรยายขนาด 60 ท่ีนั่ง จํานวน 4 ห้อง 
                2) ห้องบรรยายขนาด 120 ท่ีนั่ง จํานวน 6 ห้อง 
       1.3 ห้องปฏิบัติการ ใช้อาคารอํานวยการและสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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     1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 30 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ห้อง 
                2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ห้อง 
       1.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ใช้อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ท่ีนั่ง  จํานวน 1 ห้อง 
          1.5 ห้องสมุด  
              ใช้ห้องสมุดประจําวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีตําราเรียน วารสาร ส่ิงตีพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง การให้บริการทาง Internet และการบริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันห้องสมุดมี
หนังสือและเอกสารเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้ 

1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย จํานวน     18,800    เล่ม 
2) หนังสือและตําราเรียนอังกฤษ จํานวน        2,100    เล่ม 
3) วารสารต่าง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จํานวน         90  รายการ 
4) จุลสารภาคภาษาไทย จํานวน     9 7 รายการ  
5) หนังสือพิมพ์ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ   จํานวน      8 สํานักพิมพ์

 6) ส่ือโสตทัศน์ จํานวน      450 เรื่อง  
รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

1)  ฐานข้อมูล  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
2)  ฐานข้อมูล  ProQuest Dissertation & Theses 
3)  ฐานข้อมูล  ABI/INFORM Complete 
3)  ฐานข้อมูล  ACM Digital Library 
4)  ฐานข้อมูล  H.Wilson 
5)  ฐานข้อมูล  ISI Web of Science 
6)  ฐานข้อมูล  Academic Search Premium 
7)  ฐานข้อมูล  Springerlink Journal 
8)  ฐานข้อมูล  Education Research Complete 
9)  ฐานข้อมูล  Computers & Applied Sciences Complete 

10)  ฐานข้อมูล  EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL 
11)  ฐานข้อมูล  ACS : American Chemical Society 
12)  ฐานข้อมูล  ScienceDirect 
13)  ฐานข้อมูล  TDC Thai Digital Collection 
14)  ฐานข้อมูล  Science Direct (e-book) 
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2. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
   มีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือและตําราท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษา

ได้ศึกษาค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่น ๆ  ท่ีจําเป็น  เพื่อบริการหนังสือ  
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางและวางแผนงบประมาณจัดซื้อส่ือการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติมอย่างเพียงพอ
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  คอมพิวเตอร์  
เครื่องฉายแผ่นทึบ เป็นต้น 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดาเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 

 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. การกํากับ  
มาตรฐาน 

1. มีการบริหารจัดการให้มีจํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ 
สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี      
กําหนด (ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

    X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

2. บัณฑิต 4. การประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนน เต็ม 5  

    X 

5. มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษา และผลการมีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของผู้ตอบแบบสํารวจ  

    X 

3. นักศึกษา 6. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม 
   ประเด็น 
1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา 2) การควบคุมดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และ 4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
และผลการดําเนินงานตามระบบมีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

4. อาจารย์ 7. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม
ประเด็น 1) ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตร 2) ระบบการบริหารอาจารย์ 

X X X X X 
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มคอ.2 

องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

และ 3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
และผลการดําเนินงาน ตามระบบ มีคะแนน
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

8. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน  

X X X X X 

10. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  

X X X X X 

11. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

X X X X X 

5. หลักสูตร
การเรียนการ
สอนการ
ประเมิน
ผู้เรียน 

12. มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุม
ประเด็น 1) การออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 

    2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปี
การศึกษา 3) การกําหนดผู้สอน 4) การ
กํากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดทํา
แฟนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอน 5) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการ 
บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 6) การประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และ 7) การกํากับการประเมินการจัดการ

X X X X X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

เรียนการสอนและมีการทวนสอบผลการ
เรียนรู้ และผลการดําเนินงานตามระบบ มี
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5   

13. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา  

X X X X X 

14. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา   

X X X X X 

15. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

16. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา   

X X X X X 
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องค์ประกอบ ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

17. มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

18. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  

   X X 

6. ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู้  

19. มีระบบและกลไกดําเนินงาน การจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้มีปริมาณ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรและผล
การดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 14 15 15 16 19 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา  การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าว
ข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการที่ใช้      
ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน  

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและ
การใช้ส่ือการสอนในทุกรายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ท้ังด้านทักษะ  กลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา  เกณฑ์การประเมินผลและการใช้ส่ือ
การสอนทุกรายวิชา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ก่อนสําเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 

 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
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การประเมินจากการเยี่ยมชมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
 

 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

   2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
  จากการรวบรวมข้อมูลทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันที ซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย  ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะดําเนินการได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหาสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะดําเนินการทุก 5 ปีท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 1) อาจารย์ประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน  ในวิชาท่ีรับผิดชอบใน
ระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลท่ีได้รับ เมื่อส้ินภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5 และหรือ มคอ. 6) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรหรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขา 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และส่ิง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําปี เสนอหัวหน้าสาขา 
 4) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จาก
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
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หลักสูตร เสนอผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก    
รายละเอียด เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ….) วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติท่ีมีความรู้และความชํานาญทางด้านการจัดการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเน้นรายวิชา
ปฏิบัติตามเกณฑ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความชํานาญ ความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชน โดยการเอื้ออํานวยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรม และดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ีศึกษา เน้นให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง เพื่อสร้างความรู้ และความชํานาญให้กับนักศึกษา เน้นทักษะด้านวิชาชีพ โดยการ
ทดสอบสมรรถนะพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะด้านการจัดการ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ โดย
การทดสอบในรายวิชาเรียนเป็นระยะ เน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการฝึกนักศึกษาใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล การใช้ส่ือในการทํากิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการวิจัย และเน้นทักษะการทํางานเป็นทีมและการสร้างภาวะผู้นํา การ
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มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม และวิชาชีพ ซึ่งในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุงนี้  เพื่อการรองรับบริบทของการเปล่ียนแปลง
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
1. ความก้าวหน้าทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

เหตุผลใน 
การปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธกีารด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1.1 เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
การแข่งขัน และ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1. ปรับปรุง
เน้ือหา 
คําอธิบาย
รายวิชาให้มี
ความ
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของ
ตลาดแรงงาน 

จัดทําคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพบังคับ
ให้มีความทันสมัย ดังน้ี 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 3(3-0-6) 
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรม์หภาค 3(3-0-6) 
09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
09-313-409 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ

ธุรกิจใหม่ 
3(2-2-5) 

09-316-404 ภาษาอังกฤษเพ่ีอการนําเสนอทางธุรกิจ 
 
 
 

3(2-2-5) 

เหตุผลใน 
การปรับปรุง 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

วิธกีารด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

1.1 เพื่อรองรับ 
การเปล่ียนแปลง 
การแข่งขัน และ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 
 

2.ปรับปรุง
รายวิชาให้มี
สัดส่วนจํานวน
ชั่วโมงทฤษฎี
ต่อชั่วโมง
ปฏิบัติให้เป็น 
65:35 เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ทักษะ 

ตรวจสอบหัวข้อปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะและทําการกําหนดจํานวนชั่วโมง
ทฤษฎีกับชั่วโมงปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรายวิชาดังต่อไปน้ี 
09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-312-308 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-312-309 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-312-310 ภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-313-302   การจัดการธุรกิจดิจิทัล  3(2-2-5) 
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ความ
เชี่ยวชาญ 

09-313-303 การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
09-313-305 เทคนิคการสื่อสารในองค์์กร 3(2-2-5) 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
09-313-307 การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ 3(2-2-5) 
09-313-409 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
09-315-202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทาง

ธุรกิจ 
3(2-2-5) 

09-316-404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ 1(0-2-1) 
09-316-406 การจัดการโครงการ 3(1-4-4) 
09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(0-40-0) 
09-316-409 โครงงานทางการจัดการ 3(1-4-4) 
09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการ

จัดการ 
3(0-40-0) 

09-321-101 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
09-321-105 เทคนิคการพิมพ์สัมผัส 1(0-3-1) 
09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-331-101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(2-2-5) 

 

 
 
 
 

 

 
2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เหตุผล          
ในการจัดท า 

แนวทางการจัดท า วิธีด าเนินการ 

2.1 การเปลี่ยน 
แปลงของกระแส

1. จัดรายวิชาท่ีเน้น
บูรณาการความรู้

1.1 ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือกให้มี
ความทันสมัย ดังน้ี 
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โลกและประเทศ
ไทยเข้าเป็นส่วน
หน่ึงของ
ประชาคม
อาเซียน 

ด้านการจัดการกับ
การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพ   
ต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  3(2-2-5)   
09-331-101 
 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)   
09-313-303 การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
09-313-409 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 3(2-2-5)   
09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ

ใหม่ 
3(2-2-5) 

09-316-303 การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-316-404 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาชีพเลือก  
09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
09-314-406 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงาน 3(2-2-5) 

2. เน้นทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประกอบอาชีพให้
เพ่ิมมากข้ึน 

2.1 มีรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง  
2.2 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพ่ือนักศึกษาสามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการสอบ RMUTSV TEST TOEIC เป็นต้น 

3. เน้นทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือ
ประกอบอาชีพให้
เพ่ิมมากข้ึน 

3.1 ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาใช้โปรแกรมนําเสนองานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
3.2 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเพ่ือนํามาใช้ในรายวิชาโครงงานทางการ
จัดการและวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
3.3 อาจารย์ผู้สอนใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย LMS และ
อื่น ๆ 
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3. ปรับปรุงจากผลการด าเนินงานใน มคอ.7 
เหตุผลในการ

ปรับปรุง 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
วิธกีารด าเนินงานและผลการปรับปรุง 

3.1 ควรให้บัณฑิต
มีความรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 
 
 

1. เพ่ิมทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่นักศึกษา  
 

1. มีรายวิชาในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
01-312-006 
01-313-009 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

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

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     4.ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

4.1 ควรให้บัณฑิต
ฝึกทักษะทางการ
จัดการให้มากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ 
เพราะสถาน
ประกอบการ
ต้องการกําลังคนที่
มีความรู้และทักษะ 

1. เน้นการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ฝึกทักษะปฏิบัติมาก
ข้ึน 

1. มีรายวิชาเพ่ิมพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการ ท่ีทันสมัยโดยฝึกปฏิบัติ
ให้มีความเชี่ยวชาญก่อนออกไปปฏิบัติงานจริง 
09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ 1(0-2-1) 
09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(0-40-0) 
09-316-409 โครงงานทางการจัดการ 3(1-4-4) 
09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 3(0-40-0) 

4.2 ควรพัฒนา
ความสามารถของ
นักศึกษาให้
สามารถสืบคัน
ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ได้ 

1. เพ่ิมทักษะการใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
การสืบค้น 
2. เน้นการเรียนการ
สอนที่ต้องใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการนําเสนอ
ผลงาน 

1. จัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน การนําเสนอ
ผลงาน การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
2. มีรายวิชาในการเพ่ิมความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
09-313-302 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 3(2-2-5) 
09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
09-331-101 
 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

4.3 เพ่ิมทักษะ
ปฏิบัติในรายวิชา
เรียนให้เพ่ิมมากข้ึน 

1. กําหนดจํานวน
ชั่วโมงฝึกปฏิบัติงาน
จริงทางด้านการ
จัดการ 

1. มีรายวิชาและจํานวนชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการ 
09-316-408 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(0-40-0) 
09-316-411 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 3(0-40-0) 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา  

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ….)  ได้ปรับปรุง

ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าท่ีต่อ
สังคมและประเทศชาติ  มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สําหรับการตัดสินใจทางการจัดการได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมท้ังใช้ทักษะทางภาษาเพื่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชา
ต่าง ๆ ท่ีตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี    
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
 

01-021-001 
01-022-003 
01-022-009 
01-022-011 
09-311-203 
09-311-204 

คุณธรรมจริยธรรม 
สังคม ประเพณี และอารยธรรม 
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 
หลักเศรษฐศาสตรจ์ุลภาค 
หลักเศรษฐศาสตรม์หภาค 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
2. มีความรู้ และทักษะในกา ร
ปฏิบัติงานด้านการจัดการสํานักงาน
สมัยใหม่ 

09-313-303 
09-313-307 
09-314-201 
09-314-302 
09-314-303 
09-314-304 
09-314-405 
09-315-201 
09-315-202 
09-315-303 

 
09-315-304 
09-315-305 
09-316-405 
09-316-406 
09-316-408 
09-316-409 
09-316-411 
09-321-101 
09-331-101 

 

การจัดการสมัยใหม ่
การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 
การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 
การผลิตเอกสารสํานักงาน 
การตลาดดิจิทัล 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม ่
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ
ใหม่ 
มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
สัมมนาทางการจัดการ 
การจัดการโครงการ 
สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
โครงงานทางการจัดการ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 
การบัญชีการเงิน 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
 

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(3-0-6) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
3(1-4-4) 
6(0-40-0) 
3(1-4-4) 
3(0-40-0) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
 

3.  มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับงานสํานักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

09-312-204 
09-312-308 
09-313-305 
09-314-201 
09-314-302 
09-314-303 
09-316-302 
09-316-303 
09-316-404 
09-316-405 
09-316-409 

การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 
การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 

  เทคนิคการสื่อสารในองค์์กร  
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 
การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ 
วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
การอ่านและการแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 
สัมมนาทางการจัดการ 
โครงงานทางการจัดการ 

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) 
1(0-2-1) 
3(1-4-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
4. มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจทางการจัดการ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

09-312-202 
09-312-203 
09-313-307 
09-313-409 
09-314-302 
09-316-302 
09-316-405 
09-316-407 
09-316-410 
09-321-101 

สถิติธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 
วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
สัมมนาทางการจัดการ 
สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ
การบัญชีการเงิน 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
6(0-40-0) 
3(0-40-0) 
3(2-2-5) 

5. มีมนุษยสัมพันธ์   มีภาวะผู้นํา และ
สามารถทํางานเป็นทีม 

09-312-205 
09-312-206 
09-312-307 

 
09-315-304 
09-315-305 
09-316-301 
09-316-404 
09-316-405 
09-316-407 
09-316-409 
09-316-410 

พฤติกรรมองค์การ 
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว 
การพัฒนาศักยภาพตนเองและการทํางาน 
เป็นทีม 
มนุษยสัมพันธ์กับการจัดการ 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 
สัมมนาทางการจัดการ 
สหกิจศึกษาทางการจัดการ 
โครงงานทางการจัดการ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ 

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

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 
6(0-40-0) 
3(1-4-4) 
3(0-40-0) 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้  

และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต่ าของ 

สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต)  

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. .... 

(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   

1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  34  
1.1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม  3  
1.1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
 6 

 

1.1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6 
 

1.1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/ 
        สหวิชาการ 

 3 
 

1.1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  3  
1.1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  1  
1.1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  12  

1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....   32 
1.2.1 กลุ่มวิชาภาษา   12 
1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
  6 

1.2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 
1.2.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   3 
1.2.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและ

นันทนาการ 
  2 

     1.2.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)   6 
    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 94 96 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ - 35 36 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ - 44 45 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก - 15 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 134 134 
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิต ทฤษฎี : ปฏิบัติ ร้อยละ   65:35 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้ กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 

 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า     134 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า        34 หน่วยกิต   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า        32 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม                3 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษา         ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์                    

และสังคมศาสตร์             
 

6 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           

     และสังคมศาสตร์      ไม่น้อยกว่า      
 

6 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

6 หน่วยกิต 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                             
     และเทคโนโลยี         ไม่น้อยกว่า                    

  
3 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ          3 หน่วยกิต 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                           3 หน่วยกิต 

 1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม          3 หน่วยกิต  1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัย 
     และนันทนาการ       ไม่น้อยกว่า                           

 
2 หน่วยกิต 

 1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย        1 หน่วยกิต  1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 
                                ไม่น้อยกว่า                                 

 
6 หน่วยกิต 

 1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร       12 หน่วยกิต      
2.  หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า           94 หน่วยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า            95 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ                   35 หน่วยกิต  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                     36 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                44 หน่วยกิต  2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                               45 หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                15  หน่วยกิต  2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า                        15 หน่วยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
2. รายวิชา    

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า             34 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไม่น้อยกว่า         32 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม               3 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา       ไม่น้อยกว่า         12 หน่วยกิต 

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 01-011-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
   01-011-002   ทักษะการอ่านภาษาไทย                    3(3-0-6) 
   01-011-003   ทักษะการเขียนภาษาไทย                   3(3-0-6) 
   01-011-004   ศิลปะการพูด                                 3(3-0-6) 
   01-011-005   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
   ให้เลือก 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
   01-312-001   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 
   01-312-002   ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   01-312-003   สนทนาภาษาอังกฤษ                               3(3-0-6) 
   01-312-004   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                          3(3-0-6) 
   01-312-005             ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
   01-312-006   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน                 3(3-0-6) 
   01-312-007   ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์              3(3-0-6) 
   01-313-009   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
   01-314-010   ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
   01-315-011   ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร                    3(3-0-6) 
   01-316-012   ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
   01-317-013   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
   01-318-014   ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6) 
1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
     จ านวน 6 หน่วยกิต   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-021-002  มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนา   
                  บุคลิกภาพ                 

3(3-0-6) 
 

01-022-001  พลเมืองกับจิตสํานึกต่อสังคม             3(3-0-6) 
และเลือกศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 

01-021-003  ไทยศึกษา                     3(3-0-6) 01-021-001  คุณธรรมจริยธรรม      3(3-0-6) 
01-021-005  จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 01-021-002  มนุษยสัมพันธ์และการ 

                 พัฒนาบุคลิกภาพ                    
    3(3-0-6) 

01-022-001  วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต     3(3-0-6) 01-021-003  จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
01-022-003  สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 01-021-004  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็ม      3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
             สําหรับมนุษย์                    

01-022-004  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01-021-005  สารัตถะแห่งความงาม      3(3-0-6) 
  01-021-006  อรรถรสในงานศิลปะ     3(3-0-6) 
  01-021-007  ดนตรีเพื่อชีวิต      3(2-2-5) 
  01-021-008  ศิลปะการเล่นเงา      3(3-0-6) 
  01-021-009  มนุษยสัมพันธ์เพื่อการดํารงชีวิต           3(3-0-6) 
   01-021-010  วัฒนวิถีแห่งการดํารงชีวิต      3(3-0-6) 
   01-022-002  สังคมกับการปกครอง     3(3-0-6) 
   01-022-003         สังคม ประเพณี และอารยธรรม        3(3-0-6) 
   01-022-004  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์       3(3-0-6)      
   01-022-005  สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์      3(3-0-6) 
   01-022-006  ไทยศึกษา           3(3-0-6) 
   01-022-007  กฎหมายและระบบของกฎหมาย       3(3-0-6) 
   01-022-008  อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
   01-022-009  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
   01-022-010  ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 
   01-022-011  วัฒนธรรมและ 

                  ขนบประเพณีของภาคใต้  
3(3-0-6) 

   01-022-012  เศรษฐศาสตร์ใน 
                  ชีวิตประจําวัน  

3(3-0-6) 

   05-022-013  การเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6) 
   05-022-014  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล           3(3-0-6) 
1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ จ านวน 
     คณิตศาสตร์ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช ้
     เทคโนโลยีสารสนเทศ   

6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-033-001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(3-0-6) 02-031-001  ปรากฏการณ์สําคัญทางวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
02-031-001  คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 02-031-002  มนุษย์กับชีวมณฑล  3(3-0-6) 
02-031-002  สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 02-031-003  มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคม ี 3(3-0-6) 
02-032-007  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 02-031-004  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
02-033-001  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 02-031-005  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร   3(3-0-6) 
  02-031-006  ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 
  02-031-007  ยาและสารเสพติด  3(3-0-6) 
  02-031-008  ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
  02-031-009  แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
  01-032-001  สารสนเทศเพื่อการศึกษา  3(3-0-6) 
  02-032-002  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ จ านวน 3 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี       ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-040-001  ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 02-040-001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
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01-040-005  เอเชียอาคเนย์ศึกษา  3(3-0-6) 02-040-002  ความงามของคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
01-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 02-040-003  คณิตศาสตร์สําหรับศิลปศาสตร์           3(3-0-6) 
02-040-008  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 02-040-004  คณิตศาสตร์สําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
  02-040-005  คณิตศาสตร์สําหรับ 

                 วทิยาศาสตร์  
3(3-0-6) 

  02-040-006  สถิติในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม    
 

3 หน่วยกิต 
 

1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  
     ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต 

     ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
01-021-007  วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้        3(3-0-6)  01-050-001  สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
01-021-008  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 01-050-002  ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
01-021-009  สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 01-050-003  การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
  01-050-004  ผู้นํานันทนาการ 2(1-2-3) 
  01-050-005  กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
  01-050-006  จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
  01-050-007  พลศึกษา 1(0-2-1) 
  01-050-008  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
  01-050-009  บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
  01-050-010  ตะกร้อ 1(0-2-1) 
  01-050-011  ฟุตซอล 1(0-2-1) 
  01-050-012  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
  01-050-013  ว่ายนํ้า 1(0-2-1) 
  01-050-014  วอลเลย์บอล 1(0-2-1) 
  01-050-015  เทนนิส 1(0-2-1) 
  01-050-016  กอล์ฟ  1(0-2-1) 
1.6 กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  1 หน่วยกิต 1.6 กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

โดยต้องเป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี
ต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดดังน้ี โดยในกลุ่มวิชาสุขพลานามัย
และนันทนาการนักศึกษาเลือกได้อีกไม่เกิน 1 หน่วยกิต 

01-023-001  พลศึกษา 
01-023-006  แบดมินตัน 
01-023-009  กีฬาลีลาศ 
01-023-010  แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
01-023-011  โยคะเพื่อสุขภาพ 

1(0-2-1)  
1(0-2-1)  
1(0-2-1)  
1(0-2-1)  
1(0-2-1) 

1.7 กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต  
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี    
01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)   
01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6)   
01-312-002  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)   
01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)   
01-312-004  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)   
01-312-006  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0-6)   
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01-312-007  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง 3(3-0-6)   
 2. หมวดวิชาเฉพาะ                        94 หน่วยกิต 2.   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        จ านวน                      35 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 
ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี   ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  
05-111-101 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)  09-321-101 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)  09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  09-312-202 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร            3(3-0-6) 
05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6)    
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 09-322-203 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)   09-311-203 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
  09-311-204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)  
05-311-108 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)  09-312-101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 3(3-0-6)   
05-311-317 การจัดการการผลิตและการ   
                ดําเนินงาน 

3(3-0-6)   

05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผัส 2(0-4-2)   
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ          3(2-2-5) 09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ                   3(2-2-5) 

                 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
  09-312-204 การใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  09-313-101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ           3(3-0-6) 
  09-315-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่     3(2-2-5) 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ           จ านวน          44 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ     จ านวน                44 หน่วยกิต 
ให้ศึกษา 10 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี  ให้ศึกษา 37 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปน้ี 
05-311-109 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 09-312-205 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 09-316-302 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                       3(2-2-5) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 09-316-405 สัมมนาทางการจัดการ 1(0-2-1) 

 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)   
และให้ศึกษา 7 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
ด้านการจัดการ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

  

*05-311-436  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 09-316-407  การเตรียมสหกิจศึกษา 
                 ทางการจัดการ  

1(1-0-2) 

*05-311-437  สหกิจศึกษาด้านการจัดการ     6(0-40-0) 09-316-408  สหกิจศึกษาทางการจัดการ     6(0-40-0) 
หรือให้ศึกษา 7 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝึกงานด้าน
การจัดการ จากรายวิชาต่อไปน้ี 

  

*05-311-434  การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(1-0-2) 09-316-410  การเตรียมฝึกประสบการณ์        
วิชาชีพทางการจัดการ 

1(1-0-2) 

*05-311-435  การฝึกงานด้านการจัดการ                         3(0-40-0) 09-316-411  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ทางการจัดการ 

3(0-40-0) 
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 05-311-438  โครงงานทางการจัดการ     3(2-2-5) 09-316-409  โครงงานทางการจัดการ      3(1-4-4) 
  09-313-302  การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

 09-313-303  การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
  09-313-306 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ         3(2-2-5) 
  09-313-409 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ           3(2-2-5) 
  09-314-201 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

                  ในงานธุรกิจ 
3(2-2-5) 

  09-314-302 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ          3(2-2-5) 
 

  09-316-303 การอ่านและการแปลภาษา          
                 อังกฤษทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

  09-316-404 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ        
                 ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

  09-315-202 การจัดการการผลิตและการ 
                 ปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

  09-315-303 การเป็นผู้ประกอบการและการ 
                 จัดการธุรกิจใหม่ 

3(2-2-5) 

  09-316-406  การจัดการโครงการ        3(1-4-4) 
  09-321-105 เทคนิคการพิมพ์สัมผัส 1(0-3-1) 
2.2.1  กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป     

 
 

ให้ศึกษาอีก  27  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี         
05-311-211  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
                  ทางการจัดการ  

3(2-2-5) 

05-311-318  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)   
05-311-319  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6)   
05-311-326  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)   

 05-311-428  การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
05-311-429  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
05-312-409  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)   
05-313-309  การจัดการสํานักงาน  3(3-0-6)   
05-314-302  ผู้นําและการทํางานเป็นทีม 3(3-0-6)   
2.2.2 กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
ให้ศึกษาอีก 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี    
05-311-429  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   
05-312-202  การจัดการความปลอดภัยและ 
                 อาชีวอนามัย 

3(3-0-6)   

05-312-203  การจัดการบํารุงรักษาและความ 
                 เชื่อถือได้ 

3(3-0-6) 
 

  

05-312-304  กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน 3(3-0-6)   
05-312-305  ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนทาง 3(3-0-6)   
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                  การจัดการอุตสาหกรรม  
05-312-306  การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา 3(3-0-6)   
05-312-307  การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)   
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ       3(3-0-6)   
05-312-409 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)   
2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์   
ให้ศึกษาอีก 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี    
05-313-103  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)   
05-313-104  เทคนิคการนําเสนอ 3(2-2-5)   
05-313-205  การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ       
                 สํานักงาน 

3(1-4-4) 
 

  

05-313-307  การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
05-313-308  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใน  
                  สํานักงาน 

1(1-4-4) 
 

  

05-313-309  การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6)   
05-313-410  สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
05-313-412  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ                   
                  สํานักงาน 

3(3-0-6) 
 

  

05-313-413  การผลิตเอกสารสํานักงาน 3(2-2-5)   
2.2.4 กลุ่มวิชาการทรัพยากรมนุษย ์    
ให้ศึกษาอีก 27 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี    
05-311-211  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน 
                  ทางการจัดการ 

3(2-2-5) 
 

  

05-313-309  การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6)   
05-314-302  ผู้นําและการทํางานเป็นทีม 3(3-0-6)   
05-314-303  การสรรหาและการคัดเลือก  
                 ทรัพยากรมนุษย์ 

3(3-0-6) 
 

  

05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3(3-0-6)   
05-314-405  การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)   
05-314-406  การจัดการค่าตอบแทนและการ 
                 ธาํรงรักษาบุคลากร 

3(3-0-6)   

05-314-407  พนักงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6)   
05-314-408  การสื่อสารภายในองค์กร 3(3-0-6)   
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก          จ านวน          15 หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า                 15 หน่วยกิต 
     ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  ให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
05-311-006  หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6) 09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 3(2-2-5) 
05-311-007  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
 

3(3-0-6) 09-312-206 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการ 
                 ปรับตัว 

3(3-0-6) 

05-311-210  การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 09-312-307 การพัฒนาศักยภาพตนเอง                 3(3-0-6) 
                 และการทํางานเป็นทีม 
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05-311-316  การจัดการสมัยใหม่  3(3-0-6) 09-312-308 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-311-318  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 09-312-309 การสนทนาภาษาอังกฤษทาง 

                 ธรุกิจ 
3(2-2-5) 

05-311-319  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ  3(3-0-6) 09-312-310 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-311-326  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6)   09-313-304  การจัดการโลจิสติกส์                                     

และโซ่อุปทาน 
3(3-0-6) 

05-311-428  การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 09-313-305 เทคนิคการสื่อสารในองค์์กร               3(2-2-5) 
05-311-429  การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 09-313-307 การจัดการคุณภาพและการ 

                 เพิ่มผลิตภาพ 
3(2-2-5) 

05-312-201  การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                  ในอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 09-314-303 การปฏิบัติงานสํานักงานอัตโนมัติ         3(2-2-5) 

05-312-409  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 09-314-304 การผลิตเอกสารสํานักงาน                 3(2-2-5) 
05-313-102  การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ  3(3-0-6) 09-314-405 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
05-313-103  การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 09-314-406 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ในสํานักงาน   3(2-2-5) 
05-313-104  เทคนิคการนําเสนอ  3(2-2-5) 09-314-407 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
05-313-306  การจัดการเอกสารในสํานักงาน 3(3-0-6) 09-315-202 การจัดการผลิตและการ 

                ปฏิบัติการ 
3(2-2-5) 

05-313-309  การจัดการสํานักงาน  3(3-0-6) 09-315-304 มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการ 3(3-0-6) 
05-313-410  สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) 09-315-305 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
05-313-411  การจัดการคุณภาพสํานักงาน 3(3-0-6) 09-315-306 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(2-2-5) 
05-313-413  การผลิตเอกสารสํานักงาน  3(2-2-5) 09-315-407 การจัดการการส่งออกและ 

                 การนําเข้า 
3(2-2-5) 

05-313-414  การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสํานักงาน  3(2-2-5) 09-315-408 การจัดการธุรกิจชุมชน                     3(2-2-5) 
05-313-415  การจัดการสารสนเทศในสํานักงาน  3(1-4-4) 09-316-301 เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
05-314-302  ผู้นําและการทํางานเป็นทีม  3(3-0-6)  
05-314-407  พนักงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)   
05-314-408  การสื่อสารภายในองค์กร 3(3-0-6)   
05-314-409  การออกแบบองค์กร  3(3-0-6)   
05-311-212  การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1  3(2-2-5)   
05-311-213  การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2  3(2-2-5)   
05-311-320  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ              3(2-2-5)   
05-311-321  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ          3(2-2-5)   
05-311-322  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ        3(2-2-5)   
05-311-214  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  3(2-2-5)  
05-311-215  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2                               3(2-2-5)   
05-311-323  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1                     3(2-2-5)   
05-311-324  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2  3(2-2-5)   
05-311-325  การอ่านภาษาจีนธุรกิจ  3(2-2-5)   
05-311-430  การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ          3(2-2-5)   
05-311-431  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  3(2-2-5)   
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05-211-201  พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6)   
05-211-204  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  3(3-0-6)   
05-212-202  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)   
05-211-205  การจัดการการค้าปลีก  3(3-0-6)   
05-211-304  การจัดการการขาย  3(3-0-6)   
05-411-307  ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)   
05-412-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)   
05-412-206  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(3-0-6)   
05-412-207  ระบบจัดการฐานข้อมูล  3(2-2-5)   
05-412-314  คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5)   
05-413-101  ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 3. กลุ่มวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
โดยรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -  
ราชมงคลศรีวิชัย 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้ กับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
ปรัชญา 
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการ และมีทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ใฝุรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะปฏิบัติ
ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการจัดการ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม   

วัตถุประสงค์ 
 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 

ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

2. มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
จัดการสํานักงานสมัยใหม่ 
 

3. มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานสํานักงานได้
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4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบ                    

มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางาน
เป็นทมี 

5. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจทางการจัดการ  
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางาน
เป็นทีม 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช้  

กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ชื่อ – สกุล/ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

นางสาวนาตยา ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

อาจารย์ 
 

บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2548 
ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

นางสาวนาตยา ชูพันธ์ 
3 8015 00163 09 8 

อาจารย์ 
 

บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2548 
ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป), 2538 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันราชภัฏธนบุรี 

นางพิมพรรณ จิตนุพงศ ์
3 8097 00172 50 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การตลาด), 2544 
บธ.บ.  (การตลาด), 2537 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง 
1 8403 00003 11 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่  
         อุปทาน), 2552 
บธ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรม),  
        2550 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
3 8099 00525 65 2 

อาจารย์ บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2545 
บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ), 2540 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
3 8099 00525 65 2 

อาจารย์ บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ), 2545 
บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ), 2540 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางสาวเมธาพร  มีเดช 
3 8015 00206 85 4 

อาจารย์ ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2545 
บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจระหว่าง  
         ประเทศ), 2539 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

นางสาวเมธาพร  มีเดช 
3 8015 00206 85 4 

อาจารย์ ศศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), 2545 
บธ.บ.  (การจัดการธุรกิจระหว่าง 
         ประเทศ), 2539 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

นายเกริกวุฒิ  กันเที่ยง 
1 8403 00003 11 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่  
         อุปทาน), 2552 
บธ.บ.  (การจัดการอุตสาหกรรม),   
         2550 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางพิมพรรณ จิตนุพงศ ์
3 8097 00172 50 1 

อาจารย์ บธ.ม.  (การตลาด), 2544 
บธ.บ.  (การตลาด), 2537 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ประวัติส่วนตัว 
 นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : บธ .ม. สาขาบริหารธุรกิจ 

      มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2548 
   ปริญญาตรี : ศศ .บ. สาขาการจัดการท่ัวไป 
      สถาบันราชภั ฏธนบุรี, 2538 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
 
ประวัติการท างาน  2541 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ  
       วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
    2540 – 2541 เลขานุการผู้จัดการ 
       บรษัิท สหกจิแฟนตาซ ีจํากดั  
    2538 – 2539  ผู้ช่วยเลขานุการ  
       บรษัิท บิซเินส พลัส จํากดั  
         
ผลงานทางวิชาการ  

พิมพรรณ  จิตนุพงศ์, นาตยา  ชูพันธ์ และเสาวคนธ์  ชูบัว. 2559. การศึกษาความต้องการของ
กลุ่มธุรกิจนําเท่ียวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 12, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,    
27 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 148 – 149. 
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ประวัติส่วนตัว 
 นายเกริกวุฒิ  กันเท่ียง 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : บธ.ม. สาขาการบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

      มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 2552 
   ปริญญาตรี : บธ.บ. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม , 2550 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
 
ประวัติการท างาน  2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ 
       วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
 
ผลงานทางวิชาการ  

อาภรณ์ แกล้วทนงค์, พิมพิศา  พรหมมา และเกริกวุฒิ  กันเท่ียง. 2557. ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการทํากะปิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช. 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5: 149 – 155. 

น้ําฝน จันทร์นวล, เกริกวุฒิ กันเท่ียง และ นาถนลิน สีเขียว. 255 9. ความคาดหวังของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต . การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ       
ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 255 9, 
หน้า 641 - 652. 
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ประวัติส่วนตัว 
 นางวาจิศา  จันทรักษ์ 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ  

      มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2545 
   ปริญญาตรี :  บธ.บ. สาขาระบบสารสนเทศ  
      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2540 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
 
ประวัติการท างาน  2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ 
       วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
    2540 – 2549 อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ  
       วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
     
ผลงานทางวิชาการ  

วาจิศา จันทรักษ์, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และสุชาติ อินกลํ่า. 2558. การประเมิน
ศักยภาพการท่องเท่ียว อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,    
29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หน้า 34–35. 
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ประวัติส่วนตัว 
 นางสาวเมธาพร  มีเดช 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : ศศ.ม.  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2545 
   ปริญญาตรี :  บธ.บ. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , 2539 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
 
ประวัติการท างาน  2550 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ 
       วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
    2545 – 2549 เจ้าหน้าท่ีรับประกันภัย 
       บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
     
ผลงานทางวิชาการ  
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วาจิศา จันทรักษ์, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และสุชาติ อินกลํ่า. 2558. การประเมิน
ศักยภาพการท่องเท่ียว อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,    
29 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หน้า 34 – 35. 

เมธาพร มีเดช และนิตยา  ทัดเทียม . 2555. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ. การประชุม
วิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งท่ี 4, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555,   
หน้า 24–25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติส่วนตัว 
 นางพิมพรรณ  จิตนุพงศ์ 
 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท : 

 
ปริญญาตรี : 

บธ.ม. สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544 
บธ.บ. สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2537 

           
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์  
 
ประวัติการท างาน  2546 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาการจัดการ 
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       วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
       มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
    2543 – 2545 เจ้าหน้าท่ีการตลาดภายในประเทศ 
       โรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็  
    2538 – 2542 พนักงานธุรการ 
       บรษัิท รเีทลลิงค์ ประเทศไทย จํากดั  
 
ผลงานทางวิชาการ  
   พิมพรรณ  จิตนุพงศ์, นาตยา  ชูพันธ์ และเสาวคนธ์  ชูบัว. 2559. การศึกษาความต้องการของ

กลุ่มธุรกิจนําเท่ียวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 12, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 
ระหว่างวันท่ี 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 148 – 149. 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

 
อาชีพ ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ, เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. มีความรู้และ
สามารถวางแผน 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
 

ความรู้(Knowledge) 
1.1 มีความรู้ด้านการจัดการการ
ผลิตและการดําเนินงาน 
1.2 มีความรู้เรื่องการตลาด 
1.3 มีความรู้เก่ียวกับการวางแผน
ทางด้านกลยุทธ์ 
1.4 มีความรู้แนวทางการวางแผน
การเงินและการบัญช ี
1.5 มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบวัดผล 

 
1.2 ประเมินผลจากการสอบวัดผล 
1.3 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
 
1.4 ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 
1.5 ประเมินผลจากการทดสอบการวัด
สมรรถนะรายบุคคล 

 
1.1 แบบทดสอบวัดผล 
 
1.2 แบบทดสอบวัดผล 
1.3 แบบประเมินผลงาน 
 
1.4 แบบประเมินผลการนําเสนอ
ผลงาน 
1.5 แบบทดสอบวัดสมรรถนะ 
 

 
1.1 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ70 
 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 
1.4 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 
1.5 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

ทักษะ(Skill) 
1.1 การวิเคราะห์และวางแผน 
1.2 การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
1.3 การทํางานเป็นทีม 
1.4 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขปัญหา 

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 
1.2 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
1.3 ประเมินการนําเสนอผลงาน 

 
1.1 แบบทดสอบปฏิบัติ 
1.2 ประเมินผลงาน 
1.3 การนําเสนอผลงาน 

 
1.1 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ70 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะ 
Characteristics/Traits 
1.1 นักปฏิบัติ ใฝุรู้ 
 
1.2 มีความเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 
1.3 มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก 
 
1.4 มีวินัย ความตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบ 

 
 
1.1  ประเมินจากการสังเกต 

 
1.2 ประเมินจากความสําเร็จของงาน 

 
1.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น  
การแสดงออก 
1.4 ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
 
1.5 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
1.1 กิจกรรมกลุ่ม 

 
1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.3 ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
1.1 ทํางานสําเร็จตามกําหนดเวลา 
การเข้าร่วม 
1.2 กิจกรรมและตรงต่อเวลาไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 
 

2. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้(Knowledge) 
1.1 มีความรู้ในระบบสารสนเทศใน
การประกอบธุรกิจ 
1.2 มีความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์และ
โปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.3 มีความรู้ในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบวัดผล 
 
1.2 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
 
 
1.3 ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 

 

 
1.1 แบบทดสอบวัดผล 
 
1.2 แบบประเมินผลงาน 
 
 
1.3 แบบประเมินผลการนําเสนอ

ผลงาน 
1.4 แบบทดสอบวัดสมรรถนะ 

 
1.1 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ70 
 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 
 
 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 
1.4 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 

ทักษะ(Skill)    
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะย่อย แนวทางการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
 
 

1.1 ทักษะในการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
1.2 ทักษะในการใช้และแก้ปัญหา
เก่ียวกับอุปกรณ์และโปรแกรม
ประยุกต์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 ทักษะในการเลือกใช้สารสนเทศ
อย่างเหมาะสม 

1.1 ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 
 
1.2 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
 
 
1.3 ประเมินการนําเสนอผลงาน 

1.1 แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
1.2 ประเมินผลงาน 
 
 
1.3 การนําเสนอผลงาน 

1.1 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ60 
 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
 
 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1.1 นักปฏิบัติ ใฝุรู้ 
 
1.2 มีความเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 
1.3 มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก 
มีวินัย ความตรงต่อเวลา  มีความ
รับผิดชอบ 
1.4 มีความรับผิดชอบต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
1.1 ประเมินจากการสังเกต 

 
1.2 ประเมินจากความสําเร็จของงาน 
 
1.3  ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงออก 
 
1.4 ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
  
1.5 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
1.1 กิจกรรมกลุ่ม 

 
1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.3 ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
 
1.1 ทํางานสําเร็จตามกําหนดเวลา 
การเข้าร่วม 
1.2 กิจกรรมและตรงต่อเวลาไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 80 
 

3. การสื่อสาร  ความรู้(Knowledge) 
1.1 การเข้าใจทฤษฎีหลักการ

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบวัดผล 

 
1.1 แบบทดสอบวัดผล 

 
1.1 ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
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สื่อสาร ฟัง พูด อ่านและเขียน 
1.2 มีความรู้ด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

 
1.2 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
 
1.3 ประเมินการนําเสนอผลงาน 
 
1.4  ประเมินผลจากการทดสอบการวัด
สมรรถนะรายบุคคล 
 
 
 

 
1.2 แบบประเมินผลงาน 
 
1.3 แบบประเมินผลการนําเสนอ
ผลงาน 
1.4 แบบทดสอบวัดสมรรถนะ 

ร้อยละ70 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ60 
 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 
1.4 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ70 

ทักษะ(Skill) 
1.1 มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและ
เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
1.2 มีทักษะในการนําเสนอ 

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 
 
 
1.2 ประเมินจากโครงงานปัญหาพิเศษ 
1.3 ประเมินการนําเสนอผลงาน 

 
1.1 แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
 
1.2 ประเมินผลงาน 
1.3 การนําเสนอผลงาน 

 
1.1 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ50 
 
 
1.2 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ60 
1.3 ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ60 

คุณลักษณะ 
(Characteristics/Traits) 
1.1 มีความกล้าแสดงออก 
 
1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ 

 
 
1.1 ประเมินจากการสังเกต 
 
1.2 ประเมินจากความสําเร็จของงาน 

 
 
1.1 กิจกรรมกลุ่ม 
 
1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
1.1 ทํางานสําเร็จตามกําหนดเวลา 
การเข้าร่วม 
1.2 กิจกรรมและตรงต่อเวลาไม่ตํ่ากว่า
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1.3 มีบุคลิกภาพที่ดี 

 
1.3 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 
การแสดงออก 
1.4 ประเมินจากความตรงต่อเวลา 
1.5 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1.3 ใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ร้อยละ80 
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