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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration Program in Business Management 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    บริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0201 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Business Administration Program in  

         Business Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Business Administration (Business Management) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.B.A. (Business Management) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 

   ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

   รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตร พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2564  

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้ง

ที ่9/2563 วันที ่30 กันยายน 2563 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 13/2563  

วันที ่8 ธันวาคม 2563  

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตรในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2564          

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...................... วันที่ ............เดือน 

..................พ.ศ. ............   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในแขนงต่างๆดังนี้ 

 8.1  ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

 8.2  บุคลากรในภาคธุรกิจ นักวางแผนธุรกิจ นักวางแผนการตลาดและการขาย 

 8.3  บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

 8.4  นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 

 8.5  บุคลากรทางการศึกษา 

 8.6  เจ้าหนา้ที่บริหาร และจัดการงานในภาครัฐ 

 8.7  เจ้าหนา้ที่บริหาร และจัดการงานในภาคเอกชน 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายสุธี  ขวัญเงิน 31799001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2543 

2539 

2 นางสาวฑาริกา พลโลก 

 

5420100XXXXX อาจารย์ บธ.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2551 

2549 

3 นางสาวสุจิตรา วสุวัต 310060XXXXX อาจารย์ กจ.ด. 

บธ.ม. 

 

ค.บ. 

ศศ.บ. 

การจัดการภาครัฐ 

การบริหารองค์การ

และการจัดการ 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

2553 

2540 

 

2540 

2531 

4 นางสาวอภิญญาภรณ์ โสภา 

 

14805000XXXXX อาจารย์ บธ.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

 

การจัดการทั่วไป 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2562 

2555 

2552 

5 นางจิตติมา สกุลเจยีมใจ 360010XXXXX อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

รป.บ. 

 

การตลาด 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2543 

2546 

2540 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา         

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 

ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นให้คนไทย ทุกกลุ่มวัย มีทักษะและความรู้ความสามารถที่จะ

เป็นฐานในการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  จากสถานการณ์ดังกล่าวภาคธุรกิจจงึเป็น

เป็นเครื่องมือส าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่

ส าคัญที่สุดในการพัฒนาการจัดการ ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้น าองค์

ความรู้มาใช้ในการวางแผน การด าเนินการ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

ธุรกิจ การจัดการธุรกิจในยุคดิจทิัล ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจหลากหลายประเภท โดยมี

เป้าหมายให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

การบริหารจัดการธุรกิจที่ทันสมัย โดยตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการ

บริหารธุรกิจ ให้เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ ต่อเนื่องของตลาดแรงงาน ทั้งธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก (SMEs) และ Startup ส าหรับการพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพได้มุ่งเน้นไปที่การ

พัฒนาหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

ฉบับที่ 13 พ.ศ. (2565-2569) และแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 5 ด้าน สอดคล้องกับนโยบายการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด าเนินการตาม

นโยบาย Education 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นผลิตภาพ (Productive Learning) จึงได้ร่วม

พัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหผู้เ้รียนได้รับองค์ความรู้ทางธุรกิจ และได้ฝึกปฏิบัติจน

เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจ และสังคม ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Learning) และน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจ 

และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ในอนาคต 

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมไทยให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึน้ ส่งผลให้

องค์การเริ่มด าเนินธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น โดยมีการสนับสนุนการด าเนินการในรูปแบบกิจการ  

เพื่อสังคมการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เป็นหลัก โดยไม่มีเป้าหมายในการสร้างก าไรสูงสุด และยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ

วัฒนธรรม นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจต่างๆ จะท าให้เกิด 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องมีการปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนให้

สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีศักยภาพสามารถเคลื่อนย้าย

ไปท างานในที่ต่าง ๆ การท าความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการบริหารจัดการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อ

น าไปสู่การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมภิาค 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากผลกระทบดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการ

เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  โดยมุ่งกระจายโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา

ให้กับประชาชน เน้นไปที่ความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการ

บริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความต้องการก าลังคนที่จะไปพัฒนาด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยก าลังคนที่ผลตินั้นจะต้องมคีวามพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้

เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ  รวมถึงการพึ่ งพาตนเองในรูปของการน าความรู้ที่ ได้ ไปเป็น

ผูป้ระกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง รวมทั้งการมีศีลธรรม คุณธรรม และจรยิธรรมทางวิชาชีพ  

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  สาขาวิชาก าหนดวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 

  12.2.1 ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีทักษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และนักบริหารธุรกิจ  

  12.2.2 ท าการวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน  

  12.2.3 บริการวิชาการโดยเน้นการใช้การบูรณาการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  

  12.2.4 ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล  

  12.2.5 บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

 ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งท ากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้าง

บัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบเสียสละต่อสังคม และ

ประเทศชาติ  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

          001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language  

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English                                

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English                                 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

  Step up English 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

Multicultural Society  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล   3(2-2-2) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Living Management 

  004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Life Skills 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality  

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร์ 

   

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Business for Specific Purposes 

3(3-0-6) 
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                 13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์  

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(3-0-6) 

      

  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application  

3(2-2-5) 

 

  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

(สาขาวิชาการบัญชี) 

124132 

 

124213 

การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 

Accounting for Entrepreneurship 

การบัญชีบริหาร 

Management Accounting  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics  

3(3-0-6) 

 

  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

(สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล) 

128110 หลักการตลาด 

Principle of Marketing  

3(3-0-6) 

 

  13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

(สาขาวิชาการเงนิและการลงทุน) 

121101 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

 

 



     9 

   

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

122110 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

122120 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 

122210 

 

 

122220 

พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

Behavioral Science for Business Organization 

Development 

การจัดการการผลติและการปฏิบัติการ 

Production and Operations Management 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

122221 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

International Business 

3(3-0-6) 

122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3(2-2-5) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตร ซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

   1) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น 

ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาเป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและกรรมการ  

ท าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องคือ บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการรวมทั้งนิเทศ ก ากั บ ติดตาม 

การด าเนินงานหลักสูตร 

   2) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยมีคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้า

สาขาเป็นที่ปรึกษา นักวิชาการของคณะเป็นกรรมการ และอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นเลขานุการและ

กรรมการท าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องคือ การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนด าเนินการเกี่ย วกับหลักสูตร 

ติดตามการด าเนินงานหลักสูตร 

   3) คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท าการประสานกับคณะอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

พิจารณาค าอธิบายรายวิชา พร้อมทั้งก าหนดอาจารย์ผู้สอนและหัวข้อที่สอนและประเมินผลร่วมกัน 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

     ศาสตร์ที่สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้

สู่สากล                 

 1.2 ความส าคัญ  

 ภายใต้กระแสความเชื่อมโยงในสังคมโลก ท าให้ปัจจุบันภาคธุรกิจประสบกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนไป

ต่อเนื่อง รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกันแนวโน้ม

ของการขยายตัวทางธุรกิจมีมากขึ้น ภาคธุรกิจมีการปรับเปลี่ยน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง

บทบาทของภาคธุรกิจมากขึ้นจากยุทธศาสตร์ประเทศที่มุ่งเน้น โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมภาคธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้มีความเข้มแข็งและอยู่รอด 

รวมถึงผลักดันธุรกิจขนาดใหญ่ให้ก้าวไปสู่ตลาดการค้าระบบสากล และในด้านการเตรียมความพร้อม 

ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาบุคลากรในทุก

ภาคส่วนทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีอยู่ปัจจุบัน

ให้เป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

เรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเองและสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปในสังคม และเศรษฐกิจ  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง

ให้อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ ต้องแสวงหาวิธีการ หรือกลยุทธ์

ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การในการบริหารจัดการงานในองค์กร โดยพยายามผลักดัน

นวัตกรรมที่แปลกใหม่ (Innovation) รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการ

บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานที่สามารถสนองตอบความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ 

ฉะนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจึงเป็นแนวทางที่มีความส าคัญที่ช่วยใน

การวางแผน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และการสนับสนุนให้องค์การธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ตัง้ไว้ได้ 

 ด้วยเหตุนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เตรียมพร้อม พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ขึ้นให้ทันสมัยเพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจที่เกิดขึน้ในประเทศไทยโดยมุ่งเน้น
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การน าศาสตร์ทางด้านการจัดการสมัยใหม่มาบูรณาการประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับนโยบาลรัฐ 

วิสัยทัศนข์องคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ

จัดการธุรกิจที่ทันสมัยใหส้อดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถน า เสนอ

แนวทางใหม ่ๆ ในการบริหารธุรกิจ 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิดต่อยอดและสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่ๆ 

 1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้น ามีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจน 

ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการบริหารองคก์าร 

 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ และมี

ความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานเกินเกณฑท์ี่สกอ. 

ก าหนด 

1.1 ตดิตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน

ของกระทรวงศกึษาธิการ 

1.3 พัฒนาหลักสูตรจาก

หลักสูตรระดับสากลที่ทันสมัย 

1.4 ประสานความรว่มมอืกับ

หนว่ยงานผูใ้ช้บัณฑติเพื่อจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกับความต้องการ

ตลาดแรงงาน 

1) รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

3) รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใชบ้ัณ ฑิ

ตของผู้ประกอบการ 

4)ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน

ด้านทักษะ ความรู้

ความสามารถในการท างาน 

โดยเฉลี่ยในระดับดี 

5)ผลการฝกึประสบการณ์

วิชาชีพในรายวิชาการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

6)นิสติรอ้ยละ100ผา่นการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ประกอบการของภาค

ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

2.1 ตดิตามความเปลี่ยนแปลง

และความตอ้งการก าลังคนใน

ภาคธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการ

พัฒนาหลักสูตร 

2.2 เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐ

และเอกชนมามีสว่นร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

1) รายงานผลการด าเนินงาน 

2) รายงานผลการฝึกงาน 

3) เอกสารการประสานงานกับ 

ภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม 

4) ผูใ้ช้บัณฑิตมคีวามพึงพอใจ

บัณฑติโดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง 

3.1 อาจารย์ได้รับการพัฒนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

3.2 สนับสนุนใหอ้าจารย์ขอ

ต าแหน่งวิชาการ 

1) รายงานผลการพัฒนาทาง

วิชาการ/วิชาชีพ 

2) สัดส่วนของอาจารย์ที่ยื่นขอ

ต าแหน่งวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ระบบ

ทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห)์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ไม่มี) 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 

การรับเข้าศึกษา  

 ข้อ 6 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

  6.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือส าเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  6.2 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อ เนื่ อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่

ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศกึษา 

  6.3 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือ

ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่น้อยกว่ 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญา

ตรแีบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกภาคการศกึษาอนึ่ง ในระหว่างการศกึษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
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หากภาคการศึกษาใด ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า จะถือว่านิสติขาดคุณสมบัติในการศกึษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 

  6.4 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  6.5 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาสถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  6.6 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสิตขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การค านวณ เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ 

เนื่องจากมีพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาจมี

ผลตอ่ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาของนสิิตได้ 

          2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดโครงการอบรมทางดา้นการคิดวเิคราะหแ์ละการค านวณ 

 2.4.2 จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.4.3 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

 2.4.4 จัดปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

 2.6 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    120 120 
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2.7 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

3,864,000 

 

 

4,057,200 

 

4,260,060 

 

4,473,063 

 

4,696,716 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

137,080 

157,296 

441,442 

 

143,941 

165,160 

463,514 

 

151,138 

173,418 

486,689 

 

158,694 

183,089 

511,023 

 

160,000 

190,500 

521,500 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

     

4. งบเงินอุดหนุน 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี      15,000      15,000      15,000      15,000      15,000 

รวมรายจ่าย 4,662,825 4,940,815 5,230,305 5,532,869 5,775,716 

 

2.8 ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต  

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.9 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   127    หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั  21 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก  9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91 91 

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  24 27 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก  67 64 

        2.2.1 วชิาเอกบังคับ  46 46 

        2.2.2 วชิาเอกเลอืก  15 12 

        2.2.3 วชิาฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

สหกิจศกึษา และศกึษาอสิระ 

 6 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 127 127 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต ดังน้ี 

  001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language  

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English                                

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English                                 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

  Step up English 
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002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

Multicultural Society  

003201  การสื่อสารในสังคมดิจติอล   3(2-2-2) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management 

  004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

  

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 91   หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 27   หน่วยกิต 

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3(3-0-6) 

121101 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3(2-2-5) 

122110 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

122120 หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 

124132 

 

124213 

 

การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 

Accounting for Entrepreneurship 

การบัญชีบริหาร 

Management Accounting  

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

128120 หลักการตลาด  

Principles of Marketing 

 

3(3-0-6) 
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221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application  

 

3(2-2-5) 

  2.2 กลุ่มวิชาเอก จ านวน  64     หน่วยกิต 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ านวน  46    หน่วยกิต 

122210 พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

Behavioral Science for Business Organization 

Development 

3(2-2-5) 

122211 

 

122220 

 

122221 

 

การจัดการผลติและการปฏิบัติการ 

Production and Operations Management 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 

ภาวะผูน้ าและการจัดองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

Leadership and Organization Management for 

Excellence 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

122310 วทิยาการขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจ 

Data Science for Business Decision  

3(2-2-5) 

 

122311 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

Business Innovation Management 

3(2-2-5) 

122312 การจัดการโลจสิติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

122320 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น

ผูป้ระกอบการยุคใหม่ 

Small Business Management and New Generation 

Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

122321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

122322 

 

การออกแบบแผนธุรกิจ 

Business Plan Design 

3(0-3-2) 

 

122410 ธุรกิจระหว่างประเทศ 

International Business 

 

3(3-0-6) 
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122411 

 

การศกึษาความเป็นไปได้การจัดตัง้ธุรกิจ 

Feasibility for Business Establishment 

3(2-2-5) 

122412 การจัดการเชงิกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3(2-2-5) 

 

122413 

 

สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

 

146132 

 

146200 

การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Business for Specific Purposes 

 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต  

    ให้นสิิตเลือกเรียนในกลุ่มวชิาหรอืรายวิชา ดังตอ่ไปนี ้ 

  กลุ่มวิชาด้านการจัดการองค์กร 

122231 การจัดการส านักงานสมัยใหม ่

Modern Office Management 

3(2-2-5) 

122232 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทาง

ธุรกิจ 

Negotiation and Conflict Management in Business 

3(2-2-5) 

122333 

 

122334 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวกิฤตธุรกิจ 

Change Management in Business crisis 

การจัดการพาณชิย์อิเลคทรอนิกส์  

E-Commerce Management 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 
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  กลุ่มวิชาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

122241 

 

122342 

 

122343 

 

122344 

 

การจัดการการขนสง่ 

Transportation Management 

การจัดการคลังสินค้า 

Warehouse Management 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสตกิส์  

Information Technology for Logistics 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม

Green Logistics and Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

  กลุ่มวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

122251 

 

122252 

 

122253 

 

122354 

 

การจัดการธุรกิจบริการ 

Service Business Management 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

Retail Business Management 

การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

Community Enterprise Management 

การจัดการธุรกิจศกึษา 

Education Business Management 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 
 

  หมายเหตุ *  นิสติสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มวชิาหรอืเลือกเฉพาะรายวิชา 
 

 2.2.3 กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ การฝึกงาน สหกิจศีกษา จ านวน   6  หน่วยกิต  

122420 การฝกึงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

122421 การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

122422 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education   

 หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 

 

001102 

การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

004101 

 

ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

122110 ธุรกิจเบือ้งตน้ 

Introduction to Business 

3(3-0-6) 

124132 

 

126100 

 

การบัญชีส าหรับผูป้ระกอบการ 

Accounting for Entrepreneur 

เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

    3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 

 

003201 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

การสื่อสารในสังคมดิจติอล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

    3(2-2-5) 

 

121101 

 

122120 

การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

128120 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

  3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step Up English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society  

3(2-2-6) 

100004 

 

122210 

กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 

Behavioral Science for Business Organizational 

Development  

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

122211 

 

การจัดการผลติและการปฏิบัติการ  

Production and Operations Management 

3(2-2-5) 

146132 การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน 

Listening and Speaking in Daily Life 

    3(2-2-5) 

   

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

122220 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 

3(2-2-5) 

122221 

 

 

124213 

ภาวะผู้น าและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ 

Leadership and Organization Management for 

Excellence 

การบัญชีบริหาร 

Management Accounting 

3(2-2-5) 

 

 

3(3-0-6) 

122xxx วิชาเอกเลือก 

General Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

122310 วิทยาการขอ้มูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Data Science for Business Decision   

3(2-2-5) 

122311 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ    

Business Innovation Management 

3(2-2-5) 

122312 การจัดการโลจสิติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 

Logistics and Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

221302 

 

122xxx 

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ 

Technology for Business Application  

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

122320 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ระกอบการยุค

ใหม่ 

Small Business Management and New Generation 

Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

122321 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-2-5) 

122322 การออกแบบแผนธุรกิจ 

Business Plan Design 

3(0-3-2) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

Business for Specific Purpose   

3(3-0-6) 

122xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

122410 

 

122411 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

International Business 

การศกึษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ 

Feasibility for Business Establishment 

3(3-0-6) 

 

3(2-2-5) 

122412 การจัดการเชงิกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3(2-2-5) 

122413 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2) 

122xxx 

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

           ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

122420 การฝกึงาน  

Professional Training   

6 หนว่ยกิต 

122421 การศกึษาอิสระ  

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

122422 สหกิจศึกษา   

Co – operative Education   

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001101  การใชภ้าษาไทย       3 (2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ

ใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน

ทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through usage of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม      3 (2-2-5) 

  Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง      3 (2-2-5) 

  Explorative English 

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน  

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุ การณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone 
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calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า       3 (2-2-5) 

  Step UP English 

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน  หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา       3 (2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม       3 (2-2-5) 

  Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 

Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions 
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล      3 (2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     3 (2-2-5) 

  Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste 

processing and environmental saving 

 

004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ      3 (2-2-5) 

  Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม    3 (2-2-5) 

  Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

contextience and technology in daily life 

 

100004  กฎหมายธุรกิจ                                3(3-0-6) 

 Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร 

Relationship between law and business, law related to business establishment, 

responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and 

business contracts, and related importance law, intellectual property law, electronic commercial 

law, labor law, and taxation law 

 

121101   การเงนิธุรกิจ          3(2-2-5)  

Business Finance  

ความรู้เบือ้งต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงนิ มูลค่าอนาคตและ

มูลค่าปัจจุบัน  โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ

ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน

ระยะสั้น  
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Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future 

value and present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long-term financing, 

capital budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management, 

short-term financial  

 

122110  ธุรกิจเบื้องต้น                                    3(3-0-6) 

 Introduction to Business 

ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิด

ของการบริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน กิจกรรมส าคัญที่

ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมของนักธุรกิจ 

Basic knowledge and business environment, business organization model, concepts 

of business administration, basic characteristics and types of business, business on a borderless 

world, activities in the business of production marketing finance, accounting and human resource 

management, small business guidelines international business, sufficiency economy, business ethics 

and social responsibility 

 
122120  หลักการจัดการ                                 3(3-0-6) 

 Principles of Management 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การ

จัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ

จัดการสมัยใหม ่ 

Introduction to principles of management, evolution of management, planning, 

organizing, staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools 

 

122210  พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ   3(2-2-5) 

  Behavioral Science for Business Organizational Development 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิด

ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กร การวินิจฉัยองค์กร การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล การ

วิเคราะหแ์ละการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และกรณีศกึษาการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมองค์กร 
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Applied behavioral science concepts and theories for business organization 

development, organization diagnosis, organization behavior concepts and theories, personal 

behavior analysis and development, team behavior analysis and development and case studies of 

organization behavior development and promotion 
 

122211  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ           3(2-2-5) 

  Production and Operations Management 

ความหมายของการผลิตและการปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ การ

วางแผนและควบคุมระบบการผลิต การพยากรณ์  การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ

ผลติ การวางแผนการผลิตรวม การบริหารโครงการ การจัดซือ้และระบบ คลังสินค้า การวางแผนความ

ต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน การจัดการคุณภาพโดยรวม  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ

ผลติและการปฏิบัติการ 

Definitions of production and operation, activities and steps of business creation, 

planning and controlling of production system, forecasting, location selection, layout planning of 

production processing, aggregate planning, project management, purchasing and warehouse 

system, material requirement planning, lean production system, total quality management, analysis 

and tackling of production and operations   

 

122220  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                           3(2-2-5) 

 Human Resource Management 

กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์

งาน การสรรหา และการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการ

ท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับสากล  

Human resource management activities, planning, job design, job analysis, 

recruitment, selection, training and development, compensation and benefits, performance 

appraisal, motivation and engagement, safety and health, labor relations, global human resource 

management   
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122221  ภาวะผู้น าและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ   3 (2-2-5) 

  Leadership and Organization Management for Excellence   

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า ภาวะผู้น ากับการสร้างความเป็นเลิศของ

องค์กรตามแนวคิด Thailand Quality Award for Performance Excellence (TQA) ในด้านการน าองค์กร  

ด้านกลยุทธ์ ด้านลูกค้า ด้านการจัดการความรู้ ด้านบุคลากร และด้านปฏิบัติการ 

Definitions concepts and theories of leadership, leadership for excellent 

organizations performance according to Thailand Quality Award Framework (TQA), organization 

leading, strategy, customer, knowledge management, work force and operation 

 

122231  การจัดการส านักงานสมัยใหม่                           3(2-2-5) 

 Modern Office Management 

 แนวคิดในการจัดการส านักงาน การวางแผนการท างานในส านักงาน การปรับปรุงงาน

ในส านักงาน การจัดโครงสร้างส านักงาน การบริหารงานบุคคลในส านักงาน การมอบหมายงานและ

ควบคุมงานในส านักงาน การบริหารงานเอกสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในส านักงาน 

เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน ส านักงานอัตโนมัติหรือส านักงานเสมือน การบริหารการประชุม การ

บริหารสภาพแวดล้อมในส านักงาน และการบริหารพัสดุส านักงาน 

Office management concepts, planning, job improvement, structure, personnel 

administration, job assignments and job control in the office, document management, modern 

information technology, office tools, virtual office, meeting management, office environment and 

procurement 

 

122232   การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ                    3(2-2-5) 

 Negotiation and Conflict Management in Business 

 ความรู้พื้นฐานของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทฤษฎี กลยุทธ์ และกระบวนการของ

การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การสื่อสาร จริยธรรมในการเจรจา

ต่อรอง องค์ประกอบของความขัดแย้ง เทคนิคและการบริหารความขัดแย้งทางธุรกิจ การ เส ริ ม ส ร้ า ง

ความฉลาดทางอารมณ ์  

Introduction to business negotiation, theories, strategies and processes of business 

negotiation, skill of business negotiation, communication, ethics in Negotiation, elements of 

conflict techniques and conflict management in business, enhancing emotional intelligence  

 
 



     34 

   

 

122241  การจัดการการขนส่ง                               3 (2-2-5) 

  Transportation Management 

แนวคิดการจัดการการขนส่ง การเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ การขนส่งระหว่างประเทศ พาหนะและอุปกรณ์ด้านการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่ง การจัด

เส้นทางการขนส่ง การจัดการรถขนส่ง การจัดการบุคลากรด้านการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่ง 

Concepts of transportation management, mode selection, multimodal transport, 

transportation for export, vehicles and equipment, transportation costs, routing, transport vehicles 

management, transporter management, and  law related to transportation 

 

122251  การจัดการธุรกิจบรกิาร                              3(2-2-5) 

 Service Business Management 

 หลักการจัดการธุรกิจบริการ การให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การ

ด าเนินงาน การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

ส าหรับการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ และกรณีศกึษา 

Principles of service business management, service, types, characteristics, 

operation, service quality, roles, feature of service entrepreneur for national development, 

hospitality industry and case studies 

 

122252  การจัดการธุรกิจค้าปลีก      3 (2-2-5) 

  Retail Business Management 

นิยาม ประเภท และลักษณะพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีก ประเภทต่าง ๆ รูปแบบและ

วิธีการด าเนินงาน การบริการ การตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยภายใน และภายนอกที่มีอิทธิพล

ต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจค้าปลีก สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกในภาพรวม รูปแบบต่าง ๆ ของการด าเนินการธุรกิจค้าปลีก พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจ

ค้าปลีก การบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านการบริหารจัดการการงานส่วนหน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน 

ผลติภัณฑ์ การเลือกท าเลและการจัดรูปแบบ ร้านค้า 

Meaning definition, types and basic characteristics of retail business, operation 

methods, services, marketing, target customers, internal and external factors influencing various 

types of retail businesses, future trend of retail business, environment of retail business , forms of 

retail business operation, consumer behavior in retail business management in storefront and non-

storefront management, products, location selection and store formatting 
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122253 การจัดการวสิาหกิจชุมชน      3 (2-2-5) 

  Community Enterprise Management      

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประเภทของ

วิสาหกิจชุมชน กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

การจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การสร้าง

เครือข่ายของวิสาหกิจชุมชน การสื่อสารการตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน และการศึกษาดูงานวิสาหกิจ

ชุมชน 

Concepts of community economics, concepts of community enterprises, 

characteristics of community enterprises, categories of community enterprises, process 

development of community enterprises, production and production development of community 

enterprises, marketing management of community enterprises, development strategies of 

community enterprises, networking of community enterprises, and marketing communications for 

community enterprises  

 

122310  วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธุรกิจ                         3(2-2-5) 

  Data Science for Business Decision 

แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจธุรกิจ แนวคิดและการจัดการข้อมูลมหัต การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือวิ เคราะห์และ

พยากรณ์เพื่อการจัดการธุรกิจ และการน าเสนอข้อมูล 

Business decision process and concept, big data management and concept, data 

collection, data classification, principle of statistic for data analytical, mean for business 

management analyzing and forecasting and data presentation 

 

122311  การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ     3 (2-2-5) 

  Business Innovation Management 

สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กรความสามารถด้านเทคโนโลยี

ขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบ

นวัตกรรมส าหรับองค์กร การจัดระบบและกระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ 

การสร้างและน ากลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างผู้ประกอบการที่

ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความท้าทายในด้านนวัตกรรมส าหรับองค์กร 

Industrial environment, organizational environment, technological capabilities of  

organization, development of organizational innovation capabilities, design and management of 
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innovative systems for organization, organization of systems and knowledge management 

processes, knowledge management technology, creating and implementing development 

strategies, new product development, innovation driven entrepreneurship (IDE), challenges in 

innovation for organization 

 

122312   การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน    3 (2-2-5)                       

  Logistics and Supply Chain Management                                     

แนวคิดการจัดการโลจสิติกส์และหว่งโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ และหว่ง

โซ่อุปทาน การจัดซื้อ การเลือกท าเลที่ตัง้ การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การ จัดการคลั งสิ นค้ า 

การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจสิติกส์ และการจัดการความเสี่ยง

ในห่วงโซ่อุปทานในสถานการณท์ี่ผันผวน 

Concepts of logistics and supply chain management, strategies for logistics and 

supply chain management, purchasing, selection of location, production, inventory management, 

warehouse management, transportation and distribution of goods, information systems for logistics 

management, and of risk management in supply chains during turbulant situations 
 

122320   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่          3(2-2-5) 

 Small Business Management and New Generation Entrepreneurship 

ความส าคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม คุณลักษณะและประเภทของ

ผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานทุกด้านของผู้ประกอบการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมที่

ของธุรกิจขนาดย่อม แนวคิดการวางแผนประกอบธุรกิจในระบบการค้ายุคใหม่  ทักษะทางการเงิน 

โมเดลธุรกิจ กรณีศกึษาของธุรกิจขนาดย่อม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมยุคใหม่ 

Significance, roles, characteristics of small businesses, features and types of  

entrepreneur, problems and treats in implementation of new generation entrepreneurs, small 

business environment, concept of business planning in new economy, financial literacy, business 

model, case studies of small business sized enterprises and ethics for new generation 

entrepreneurs 
 

122321  ระเบียบวิธีวจิัย                                3(2-2-5) 

 Research Methodology 

พืน้ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติพื้นฐานและการทดสอบ

สมมตฐิาน การเขียนรายงานผลการวิจัยและการน าเสนอ 
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Foundational research methods in business management context, problem 

definition, research design, population and sampling, research instrument, data collection, 

introduction to statistics and hypothesis testing, report writing, presentation 

 

122322 การออกแบบแผนธุรกิจ      3(0-3-2) 

  Business Plan Design 

การเขียนแผนธุรกิจภาคการผลิตและการบริการ การเขียนความเป็นมาของโครงการ 

การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด การวางแผนด้านการผลิต การวางแผน

ด้านการจัดการ การวางแผนด้านบัญชีและการเงิน 

The concepts of business plan, the principles of writing a business plans in 

production and service sectors, the principles of writing a background of projects, Industry 

competitive analysis, SWOT analysis, determining the vision, mission, goals and business strategy, 

planning for marketing, planning for production, planning for management, and planning for 

accounting and finance 

 

122333 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

  Change Management in Business Crisis  

แนวคิดของการจัดการการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะ

วิกฤตทางธุรกิจ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน

ภาวะวิกฤต การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด ขั้นตอนการ

ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต องค์การที่มีสมรรถนะสูง และแนวโน้มสภาพแวดล้อมที่เป็นวิกฤต

และโอกาสส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การในอนาคต  

Concept of change management, Concept of crisis, Type of business crisis, Change 

strategies for each type of crisis, Transformational leadership in a crisis, Conflict management and 

negotiation, Stress management, Changes management process in a crisis, High performance 

organization and trends in critical environments and opportunities for organizational change in the 

future.  
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122334  การจัดการพาณชิย์อิเลคทรอนิกส์         3(2-2-5) 

 E-Commerce Management                  

หลักการ รูปแบบการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรโดยระบบอินทราเน็ต  และเพื่อ

ประโยชน์ภายนอกองค์กรในการสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้จ าหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 

กรณีศกึษาในธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ที่ประสบความส าเร็จ 

Principles of E-commerce models for internal communications with related persons 

through intranet and external communications with customers and distributors through the Internet. 

Study cases of successful E-Commerce companies with integration of business model 

 

122342  การจัดการคลังสินค้า                                3(2-2-5) 

 Warehouse Management 

ความส าคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐานของการด าเนินงานคลังสินค้า การจ าแนก

ประเภทคลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า การพยากรณ์ ระบบการจัดซื้อ การจัดการ

ต้นทุนคลังสินค้า ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าแบบลีน  สารสนเทศและ

เทคโนโลยี กฎหมายส าหรับคลังสินค้า 

Importance of warehouse, basic principles of warehouse operations, warehouse 

classification, location choosing, a distribution center, forecasting, procurement system, 

warehousing cost management, inventory control system, lean warehouse management, 

Information and Technology, and Laws for warehouses 

 

122343  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์     3 (2-2-5) 

  Information Technology for Logistics 

แนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลในการวางแผนและการ

ด าเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม ERP โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ การจัดการตาราง

การผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การคิดต้นทุนและค่าบริการขนส่ง การบริหารการจัดเก็บสินค้าและ

เคลื่อนย้ายสินค้า และการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสตกิส์ภาคอุตสาหกรรม 

Information technology management concepts, databases management and their 

use in planning and logistics operations,  the application of ERP programs, forecasting programs, 

production schedule management, inventory management, costing and freight charges, product 

storage and transfer management and scheduling operations, the application of information 
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technology to develop and increase efficiency of industrial logistics systems. Reverse Logistics 

Management  

 

122344  การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม   3 (2-2-5) 

  Green Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทานในแบบของ Green SCOR Model  เครื่องมือส าหรับการวิเคราะหโ์ลจสิติกส์และโซ่อุปทานเพื่อ

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินระดับความ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อมใน

ต่างประเทศ  

Concepts in green logistics and supply chain management, green logistics and 

supply chain management in the Green SCOR Model, tools for green logistics and supply chain 

analysis, the impact of green logistics and supply chain , assessment of environmentally friendly of 

logistic and supply chain management, application of green logistics and supply chain management 

concepts, practices for global green logistics and supply chain management 

 

122354  การจัดการธุรกิจศึกษา          3(2-2-5) 

  Education Business Management 

แนวคิดและประเภทธุรกิจศึกษา อุปสงค์และอุปทานทางการศึกษา การลงทุนทาง

การศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศกึษา สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศึกษา กลยุทธ์การ

จัดการธุรกิจศกึษา การวิเคราะหก์รณีศกึษาธุรกิจศกึษา 

Type and concept of education business, demand and supply of education, 

educational investment, cost and benefit of educational business, educational environment, 

educational business strategies management and case study of educational business 

 

122410  ธุรกิจระหว่างประเทศ                            3(3-0-6) 

 International Business 

ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และนโยบายของรัฐ 
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Significance of international business, roles of Multinational Corporation, exchange 

rate system, influential factors to international business, law, society, culture, economy, and 

government policies 

 

122411  การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ    3(2-2-5) 

Feasibility for Business Establishment    

แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ แนวคิดการจัดตั้งธุรกิจ การคิดเชิงออกแบบ การ

สร้างต้นแบบสินค้าและบริการ การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์ทุนมนุษย์และองค์กร การ

วิเคราะห์บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์การผลิตและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และ

การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านสังคม 

Feasibility study concept, business establishment concept, design thinking, 

prototype, marketing analysis, organization and human capital analysis, accounting and financial 

analysis, logistic and production analysis, economy analysis and social impact analysis  

 

122412  การจัดการเชิงกลยุทธ์                             3(2-2-5) 

 Strategic Management 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผน 

และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดทิศทางของธุรกิจ การน าไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ 

Meaning, significance, elements of strategic management, concepts, planning and 

strategic management, levels and types of strategy, processes of creating strategy, business 

environment analysis, direction setting, implementation and evaluation 

 

122413  สัมมนา                    1(0-3-2) 

 Seminar 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และอภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวลองค์

ความรู้ตามหน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลิกภาพและ การ

สร้างเสริมทักษะการท างานในองค์การธุรกิจ และจัดสัมมนาทางการจัดการธุรกิจ 

Situation analysis, problems and business trend discussion, knowledge of business 

management functions processing, case studies, personality development and working skills for 

promoting in business organization and Arrangement of seminars on business management 
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122420  การฝึกงาน                                6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการงานในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills, in the management 

in private or government workplace 

 

122422  สหกิจศึกษา                                6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education  

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะพนักงานฝึกหัด

โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มี

การก าหนดลักษณะแผนงานการปฏิบัติงาน และท ารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการ

ประเมินผลการศกึษา 

Practical training in various organizations : public and private sectors. As a trainee 

with a staff advisor assigned by the organization to be in charge of student performance. The work 

plan has been defined. And make a report after the completion of the work for educational 

evaluation 

 

122421  การศึกษาอิสระ                               6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และอภปิรายในหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจ 

Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in business management 

 

124132   การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ                                                 3(3-0-6)  

Accounting for Entrepreneurship  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี และรูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี ความหมายและการจ าแนกต้นทุน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จา่ย, การวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ การบริหาร

สินทรัพย์ 
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General knowledge about accounting and types of business and financial 

statements, benefits of accounting information definition and classification of cost, personal income 

tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for 

entrepreneurship, assets management     

 

124213  การบัญชีบริหาร                               3(2-2-5) 

 Management Accounting 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการบัญชบีริหาร ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุน

ผันแปรและรายงานของส่วนงาน การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การ

ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุน

มาตรฐานและการวิเคราะหผ์ลต่าง 

Fundamental of managerial accounting, relevant costs, variable costing system and 

segmented report, product pricing, cost-volume-profit analysis, using accounting information for 

decision making, activity-based costing system, budget, flexible budget, standard cost and 

variance analysis 

 

126100  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                               3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนด ราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, 

demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer 

behavior theory, production and production cost, national income, money and banking, monetary 

and fiscal policies 

 

128110  หลักการตลาด                                3 (3-0-6) 

 Principles of Marketing 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 
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Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factor 

acting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target  

markets, consumer behavior, market research, usability of marketing tool in business 

 

146132  การฟังและการพูดในชีวติประจ าวัน                             3(2-2-5) 

 Listening and Speaking in Daily Life 

ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รูปแบบประโยค 

การทักทาย การแนะน าตัว การกล่าวลา การตอบรับ การปฏิเสธ การซื้อของ การตอ่รองราคา การเชิญ 

การตอบรับและการปฏิเสธค าเชิญ การอวยพร การถามและบอกเส้นทาง การขอความช่วยเหลือ การ

เสนอความช่วยเหลือ การบอกขั้นตอน 

English listening and speaking skills for communication in daily life, sentence 

patterns, greetings, introducing, saying goodbye, accepting, refusing, purchasing, bargaining, 

invitation, accepting and rejecting invitation, blessing, asking and giving direction, making request, 

offering help, giving instruction 

 

146200  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                   3(3-0-6) 

Business for Specific Purposes 

ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาอยู่ให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skills with additions of various speaking and writing topics 

 

221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ           3(2-2-5) 

  Technology for Business Application 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุร กิจ การประยุกต์

เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้าน

อื่น ๆ 

Basic concepts of applies technology in business, enterprise information system 

issues, understanding process in business computer, technology application for various business in 
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specific areas, information management system, business analytics, application and software for 

business, web technology and innovation and other areas 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมูก่ลุ่มวิชาในสาขาวิชา  

  3.1 เลข 1  หมายถึง หมวดวิชาเอกบังคับที่เปิดภาคการศึกษาต้น 

  3.2 เลข 2   หมายถึง หมวดวิชาที่เอกบังคับเปิดภาคการศกึษาปลาย 

  3.3 เลข 3  หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาด้านการจัดการองค์กร 

     3.4 เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวชิาด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

     3.5 เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาเอกเลือกกลุ่มวชิาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

1* นายสุธี ขวัญเงิน 31799001XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ บธ.ม. 

บช.บ. 

 

 

(เกียรตนิยิมอันดับ 2) 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

 

2543 

2539 

 

2 นายธีรุตม ์หมื่นวงศ์เทพ 16409000XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

บริหารธุรกิจ 

 

การจัดการธุรกิจ 

(เกียรตนิยิมอันดับ 1) 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2555 

2550 

3 นายสาธติ เชื้ออยู่นาน 36356010XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ศ.ม. 

 

ศษ.บ. 

บธ.บ. 

การวจิัยพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยุกต์ 

เศรษฐศาสตร์

การศึกษา 

ศกึษาศาสตร์ 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทร์วิโรฒ 

 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

 

2546 

 

2560 

2544 

4* นางสาวฑาริกา พลโลก 5420100XXXXX อาจารย์ บธ.ด.  

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2562 

2551 

2549 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

(ระดับอุดมศึกษา) 
สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ป ี

5 นางบุญญานุช  

ชวีาเกียรตย่ิงยง 

30010002XXXXX อาจารย์ D.B.A 

 

 

 

บช.ม. 

บธ.บ. 

บช.บ. 

Human Resource 

Management and 

Organizational 

Behavior 

บัญช ี

การจัดการท่ัวไป 

บัญช ี

Chungnam National University, 

South Korea 

 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

 

 

 

2549 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ใหนิสิตไดใชองคความรูที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด น าไปประยุกตใชในการท างานจริงใน

องคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยนิสิตจะไดเขาฝกประสบการณในองคกรจริง ซึ่งนิสิตสามารถ

เลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่มุงเนนการฝกประสบการณภาคสนามตามความสนใจคือ รายวิชาการ

ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปลายของการเรียนในช้ันปการศึกษาที่ 4 หรือช้ันปการศึกษา

สุดทาย หลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกรายวิชาครบถวนและผลการเรียนผ่านตามที่ หลักสูตร

ก าหนดเรียบรอยแลว  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใช้ความรู้และ

ทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากการท างานของตนต่อองค์การ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียนแบบมีการ

ฝกึงานและสหกิจศกึษา คาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานการเรียนรู ้ต่อไปนี้ 

     1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

     2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

     3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

     4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

  4.1.2 ด้านความรู้ 

   นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางวิชาชีพและ

ด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ใหม่ 

โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการ

ฝกึงานและสหกิจศกึษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

     2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

     3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     4) มีการใช้ประสบการณในการท างาน หรือการฝกอบรมที่สามารถน าองคความรู

มาใชงานไดจรงิ 

  4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตต้องสามารถพัฒนาสติปัญญาของตนเองโดยการเรียนรู้จากการท างานการ

แก้ไขปัญหา การแสวงหาข้อมูล ตลอดจนทักษะการใช้ความเข้าใจดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
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ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน 

และสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ 

     2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

     4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นิสิตต้องมีพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ และพัฒนา

ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้สามารถท างานรว่มกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน ท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ การให้ประสบการณ์ภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

     3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

     5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

  4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   นิสิตต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการท างานที่ได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์ภาคสนาม โดยการจัด

การศกึษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับ

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

     2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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     3) มีทั กษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  4.1.6 ด้านสุนทรียภาพ 

   นิสิตต้องมีสุนทรียภาพอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการ

จัดการศึกษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศึกษา จงึคาดหวังให้นสิิตมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาศิลปะและ

วัฒนธรรม 

     2) มีทักษะทางอารมณ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 

Intelligence) 

  4.1.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

      นิสิตต้องพัฒนาทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมใน

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดการศึกษาแบบการฝึกงาน และสหกิจศกึษา จงึคาดหวังให้

นิสติมมีาตรฐานผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้ 

     1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 4.2 ช่วงเวลา  

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศกึษา ประกอบด้วย 

  รายวิชาการฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

  รายวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  การท าหัวข้อการศึกษาอิสระทางการจัดการธุรกิจ จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นการศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นิสติสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น าามาประยุกต์ในการท าการศึกษา

อิสระ มีขอบเขตของการศึกษาอิสระที่สามารถท าเสร็จได้ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานและวัดท ารายงาน

ตามรูปแบบที่ถูกต้องภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาอิสระ  

  5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   นิสิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการท าวิจัย มีความรู้ ความ

เข้าใจ และทัศนคตทิี่ดตี่อการท าวิจัย พร้อมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจรติ มีวนิัย และสามารถบริหารเวลาได้ 
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  5.2.2 ด้านความรู้ 

   นิสิตต้องสามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ในด้านการจัดการ

ธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อใช้ในการท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้

ใหม่เกิดขึ้น 

  5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

   นิสิตสามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ในการระบุและ

วิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ยตนเอง สามารถประยุกต์ความรูด้้านการจัดการธุรกิจและด้านอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน

เพื่อสรุปผลการวิจัย ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

  5.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   นิสิตสามารถด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมนุษย

สัมพันธ์ ที่ดกีับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  5.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   นิสิตต้องมีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์ เชิงประมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล แปล

ความหมาย สรุปผล และเสนอแนะแนวทางจากผลการวิจัย พร้อมทั้งสามารถน าเสนอผลการวิจัย อย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิค การ

น าเสนอที่เหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  6 หนว่ยกิต  

 5.5 การเตรยีมการ 

  5.5.1 นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาและขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละช้ัน

ปีพร้อมทั้งทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  5.5.2 นิสิตต้องน าเสนอโครงร่างการศึกษาอิสระต่อคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดย

จะต้องมีอาจารย์เกินกึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษา

อิสระได้ 

  5.5.3 แตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 

  5.5.4 นิสิตนัดหมายขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้ง 

บันทึกความก้าวหน้าและรายงานความก้าวหนา้โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ลงนามด้วยทุกครั้ง 

  5.5.5 จัดให้มกีารน าเสนอผลงานโดยใช้สื่อน าเสนอและแบบปากเปล่า 

 



51 

   

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

  5.6.1 ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของนสิิตตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาการศึกษาอิสระ 

ด้านการจัดการธุรกิจ 

  5.6.2 ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 

  5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการท าวิจยั 

  5.6.4 คณะกรรมการประเมินการน าเสนอผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านทักษะการบริหาร มีความสามารถใน

การคดิเชิงธุรกิจ คิดวเิคราะห ์คิดสร้างสรรค์ 

สามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนแก้ไข

ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนแบบมีสว่นร่วม 

2. ใชเ้ทคนิคการเขียนแผนผังความคิด 

3. ใชก้ารอภปิรายจากค าถามและกรณีศกึษา 

4. ใช้วธิีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานจ าลอง 

5. ใช้เทคนิค Peer Coaching 

6. ใชว้ิธีการสอนใหเ้กิดการคิดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง

สิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบอื่น 

7. ฝกึให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

8. ฝึกให้ผูเ้รียนได้ประเมนิสถานการณ์ โดยการตัง้ 

ค าถามและคดิหาค าตอบจากสถานการณน์ั้น 

2. ด้านบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า มมีนุษย

สัมพันธ์ มีทักษะการสื่อสาร มคีวาม

รับผิดชอบ มีความอดทน กล้าพูด กล้าคิด 

กล้าท า และมีความฉับไวในการปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อตรง  

1. จัดใหม้ีการท างานเป็นกลุ่ม 

2. สรา้งกฎ กติกา มารยาทในการเข้าช้ันเรยีนและการ

ท ากิจกรรมต่าง ๆ  

3. ใชเ้ทคนิคการเรียนรู้จากกิจกรรมโครงการ 

4. ใช้การอภปิรายจากค าถามและกรณีศกึษา 

5. ใชว้ิธีการแสดงบทบาทสมมตแิละสถานการณ์ 

จ าลอง 

3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความสามารถในการใชส้ื่อเพื่อน าเสนอข้อมูล

ทางธุรกิจ 

1. ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาการใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

2. จัดใหม้ีการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายโดย ใช้

สื่อที่เหมาะสม 

4. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความใฝรู่้

และมคีวามคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Thinking) 

1. มอบหมายงานให้นสิิตค้นคว้าข้อมูลดว้ยตนเอง 

2. ใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากกิจกรรมโครงการการน า

นิสติไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสติสถาบันอื่นและศกึษา

ดูงานในสถานประกอบการ 

3. สร้างกิจกรรมที่ดงึศักยภาพทางด้านความคิด

สร้างสรรค์ให้นสิิตได้เรียนรู้และน าไปใช้ในงานด้วย

ตนเอง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

 5. ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 1, มุ่งสร้างแรงบันดาลใจต่อนิสติเพื่อให้เกิดการปรับ 

Mindset เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

2.เพิ่มกิจกรรมการเรยีนรู้ให้เกิดการทดลองใช้ทักษะ

ของผู้ประกอบการ 

3.ใช้วธิีแสดงบทบาทสมมติและสร้างสถานจ าลองด้าน

การประกอบธุรกิจ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มคีวามกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

   2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

   3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

   4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

   1) การสอนที่ ให้นิสิตมีส่วนร่วม  การเรียนรู้จากกรณีศึกษา และการเรียนรู้จากผู้มี

ประสบการณ์จริง 

   2) การเป็นต้นแบบที่ดขีองอาจารย์ 

   3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบให้นสิิตมสี่วนรว่ม 

   4) การมอบหมายงาน ให้นิสิตทีต่้องมีความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม โดยรู้หน้าที่การ

เป็นผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

  2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

   2) ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนิสติในการเข้าร่วมกิจกรรม 

   3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

   4) ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 

   5) ประเมินโดยอาจารย์เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม 

 2.2 ด้านความรู้ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
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   2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศกึษา

เพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

   3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   4) มีการใช้ประสบการณในการท างาน หรือการฝกอบรมที่สามารถน าองคความรูมาใช

งานไดจรงิ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้แก่ 

   1) การสอนที่ให้นสิิตมสี่วนรว่ม การเรียนรูจ้ากกรณีศึกษา 

   2) มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้า และท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

   3) อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยที่ผู้สอนตัง้ค าถามตามระบบการสอนยึดผู้เรยีนเป็น ศูนย์กลาง 

   4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน และเชิญผู้เช่ียวชาญที่มี

ประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

   1) ประเมินตามสัดส่วนการวัดผลในรายวิชา  

   2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  

   3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

   4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

   5) ประเมินจากผลการฝึกงาน 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็น

ระบบ 

   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรค ์

   4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การเรียนการสอนต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย

เริ่มจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

รายวิชา 
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   2) จัดการสอนแบบยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง 

   3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาใน

สถานการณจ์รงิ 

   4) การเป็นต้นแบบที่ดขีองอาจารย์ 

  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ประเมินตามสัดส่วนการวัดผลในรายวิชา 

   2) ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

   4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

   5) ประเมินจากผลการฝึกงาน 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

   3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็น

ทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาให้นสิิตเรียนรูแ้บบร่วมมือ 

   2) การมอบหมายงานกลุ่มเพื่อฝกึการท างานกันเป็นทีม 

   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรอืเรียนรู้จากผุ้มีประสบการณ์จริง 

   4) การมอบหมายกิจกรรมให้กับนิสิตจะมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม การมมีนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ 

  2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผูเ้รียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

   2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียนและพฤติกรรมที่แสดงออกในการรว่มกิจกรรม 

   3) ใช้ผลการประเมนิจากการฝึกงาน 
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 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

   2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

   3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) สอนแทรกในรายวิชา  

   2) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชาให้นสิิตได้เรียนรู้ดว้ยการปฏิบัติใน 

   3) มอบหมายงานที่กระตุ้นศกึษาค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และ

สถิต ิ

   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการ

น าเสนอต่อช้ันเรยีน 

 2.6 สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

   1) มีความรู ้ความเข้าใจ และซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

   2) มีทักษะทางอารมณ์  ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional 

Intelligence) 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส่งเสริมทักษทางอารมณ์ โดยสอดแทรกศิลปะ 

ความสวยงาม และการปฏิบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาต่าง ๆ 

   2) การเป็นต้นแบบที่ดขีองอาจารย์ 

  2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

   1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

 

 



57 

   

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาและการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

รายวิชาต่าง ๆ 

   2) การเป็นต้นแบบที่ดขีองอาจารย์ 

  2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

   1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกหอ้งเรียน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       • ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง  

รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

สุนทรียภาพ 

 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

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

หมวดศีกษาท่ัวไป                         
001101 การใชภ้าษาไทย ● ● ○  ●    ●    ○ ○ ○ ● ○        

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพรอ้ม ●  ●  ●     ●   ● ● ● ●    ● ●    

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง ●  ●  ●     ●   ● ● ● ●    ●     

001204 ภาษาอังกฤษกา้วหน้า ●  ●  ●     ●   ● ● ● ●    ●     

002201 พลเมืองใจอาสา ● ● ● ● ●    ○ ●   ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○    

002122 สังคมพหุวัฒนธรรม  ● ●  ●    ○ ○   ● ●  ○ ●  ○ ○ ●    

002123 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   ●  ●    ● ●    ○ ○ ●   ●  ○    

002124 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
  ● ● ●     ●    ● ● ●   ●  ○  ● ○ 

002125 ศิลปะในการด าเนินชีวติ ●  ●  ●    ● ●   ○ ○ ○     ○ ●    

002126 บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 
 ● ●  ●     ●   ●       ● ●   ● 
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3.2 หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน 

• ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

สุนทรียภาพ 

 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

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

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                         
100004 กฎหมายธุรกิจ ● ●   ● ● ● ● ○ ○ ○ ○  ●   ○        

121101 การเงินธุรกิจ ○ ○ ○  ●  ○  ○ ○ ○  ○ ○    ○   ○  ○ ○ 
122110 ธุรกิจเบื้องต้น ●  ○  ● ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ○   ○  ○  ○  ○ 
122120 หลกัการจัดการ ○  ○  ● ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ○   ○  ○  ○  ○ 
124132 การบญัชีส าหรับ

ผู้ประกอบการ ○  ○  ●    ● ○   ○     ○   ○  ○ ● 

124213 การบญัชีบรหิาร ●    ●    ● ●        ● ●    ○ ● 
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น   ○  ● ● ● ● ● ● ●       ○ ○ ○     

128110 หลกัการตลาด    ○ ● ● ● ● ● ○ ○          ○   ○ 
221302 เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์

ทางธุรกิจ 
   ● ○ ● ○   ● ●  ●   ●   ●      

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                         

122210 พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อการ

พัฒนาองคก์รธุรกิจ 
 

○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○   ○  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

สุนทรียภาพ 

 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

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

122211 การจัดการการผลิตและ

ปฏิบัติการ ○  ○ ○ ● ● ● ●  ○  ○ ●  ○   ○ ○ ○  ○  ○ 

122220การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ ●  ○  ● ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ○   ○  ○  ○  ○ 

122221 ภาวะผู้น าและการจัดการ

องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 
 

○     ● 
 

● 

122310 วิทยาการข้อมลูเพื่อการ

ตัดสินใจธุรกิจ 
   ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ● ● ●     

122311 การจัดการนวตกรรมทาง

ธุรกิจ ○ ● ○  ● ○ ●  ● ● ●  ○ ○ ○ 
 

  ●   ○ 
 

○ 

122312 การจัดการโลจสิติกสแ์ละ

ห่วงโซ่อุปทาน 
   ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ ○   ○  ○ 

122320 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม

และการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม ่ ●  ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○  ○  ○ ○  ● 

122321 ระเบียบวิธีวิจัย   ○  ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●  ○   ● ● ●     
122322 การออกแบบแผนธุรกิจ   ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ○    ○   ○  ○ 
122410 ธุรกิจระหว่างประเทศ   ○  ● ● ● ●  ● ●  ●    ●  ○  ○  ○  

122411 การศึกษาความเป็นไปได้

การจัดตั้งธุรกิจ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ 
  ○ ○ ○     

122412 การจัดการเชิงกลยุทธ ์    ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ○ ○  ○ ○ ○    ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

สุนทรียภาพ 

 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

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

122413 สัมมนา  ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○  ● 
146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน ○ ○ ○ ○ ●    ○     ● ○ 
    ●   

 
 

146474 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ● ○ ○ ○ ●  ○  ○ ○   ○ ○ ○     ○    ○ 
กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการจัดการ

องค์กร 
   

 
   

 
   

 
   

  
   

    

122231 การจัดการส านักงาน

สมัยใหม ่  ○ ● ○  ● ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ○ 
  ○ ● ○  ○ 

 
○ 

122232 การเจรจาต่อรองและการ

จัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ ○  ○  ● ○ ● ● ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
 

  ○   ○ 
 

○ 

122233 การจัดการการ

เปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต ● ● ○  ● ● ●  ● ● ●  ○ ○ ○ 
 

 ○ ● ○  ○ 
 

○ 

122234 การจัดการพาณิชย์

อเิลคทรอนิกส ์
 ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● 

 
○ ● ● ●  ● 

 
 

กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการ

จัดการโลจิสตกิส์ 
   

 
   

 
   

 
   

  
   

    

122241 การจัดการการขนส่ง    ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○  ○  ○ 
122342 การจัดการคลังสินค้า ○  ○ ○ ● ● ● ●  ○  ○ ●  ○   ○ ○ ○  ○  ○ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

6. 

สุนทรียภาพ 

 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

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

122343 เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อโลจสิติกส ์
  ○  ● ● ● ● ○ ○ ○ ○   ○ 

  ● ● ●  ○ 
 

○ 

122344 การจัดการโลจสิติกสแ์ละ

โซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม ○  ○  ● ○ ●   ● ●  ○ ○ ○ ○  ○  ○  ○ 
 

○ 

กลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการเปน็

ผู้ประกอบการ 
                        

122251 การจัดการธุรกิจบรกิาร ○ ○   ● ● ● ● ○   ○ ○ ● ●      ● ●  ○ 
122252 การจัดการธุรกิจค้าปลกี ○ ●   ● ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○  ○ 
122253 การจัดการวิสาหกิจชุมชน   ●  ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●    ○   ○  ○ 
122354 การจัดการธุรกิจศกึษา     ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ●    ○     ○ 

กลุ่มการศึกษาอิสระ การฝึกงาน                         

122420 การฝึกงาน ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ●  ●  ●   ●  ● 
122422 สหกิจศกึษา ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ●  ●  ●   ●  ● 
122421 การศึกษาอิสระ     ● ● ● ○ ● ● ●  ●     ○  ●     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  2.1.1 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

  2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชาให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภาย ใน

สถาบันการศึกษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต เน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑติที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง กระบวนการ

เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพหลักสูตร และหน่วยงานใน

องค์กรระดับสากล โดยการประเมินจาก 

  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ

อาชีพ 

  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช้ันเรียน

ระยะเวลาตา่ง ๆ เช่น ปีที่ 1 หรอืปีที่ 5 เป็นต้น 

  2.2.3 การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

  2.2.4 การประเมินจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบ 

การศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้น ๆ 
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  2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากหาที่

เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด

โอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

  2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ

ความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาองค์

ความรูข้องนสิิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 16 การเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตร ี

  16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจาก

วันเปิดภาคเรียน 

  16.2 นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

   16.2.1 เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

และไม่มรีายวิชาใดได้รับอักษร I หรอือักษร P 

   16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้ 

    16.2.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาค

การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    16.2.2.6 นิสิ ตที่ ขอ เที ยบ โอนรายวิชาหรือประสบการณ์  หรือ

ประสบการณว์ิชาชีพตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรอย่างนอ้ย 1 ปีการศกึษา 

   16.2.3 มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   16.2.4 ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

  16.3 ในกรณี ที่ นิ สิตประสงค์จะไม่ ขอส าเร็จการศึกษาด้ วย เหตุหนึ่ งเหตุ ใด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตเิป็นราย ๆ ไป 

  16.4 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยิม นอกจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติ ตามที่ก าหนดไสว้ใน ข้อ 16.2 แล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น 

และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังตอ่ไปนี ้
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   16.4.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับ

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ถ้ามีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49 จะได้รับ

เกียรตนิิยมอันดับสอง 

   16.4.2 ไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าใน

รายวิชาใด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมในประเด็นของนโยบายของ 

มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ

เพื่อ สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ

และหรอืตางประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อของอาจารย์ในระดับปริญญาเอก 

   2.1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณ

เพื่อ พัฒนาการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ

และหรอืตางประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

   2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ  

เชน่ ความรูเ้กี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใชส้ถิตใินการวิจัย เป็นต้น 

   2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มตี าแหน่งวิชาการสูงขึ้น 

   2.2.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ  

และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ก าหนดการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และคู่มือการประกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 

ดังตอ่ไปนี ้

 1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 1.3 อาจารย์ผู้สอน  

  อาจารย์ผู้สอนอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

 

2. บัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้  7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 

ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้าน

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านสุนทรียภาพ และ 7) 

ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ดังนี้ 

 2.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  1. มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 

 2. ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 

 3. เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 4. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
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 2.2 ด้านความรู ้

  1. มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4. มีการใช้ประสบการณในการท างาน หรือการฝกอบรมที่สามารถน าองคความรูมาใชงานได

จรงิ 

 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

  1. มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรคแ์ละคิดอย่างเป็นระบบ 

  2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  3. สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

อย่างสรา้งสรรค ์

  4. ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมใ่นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

2. สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท

หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

5. มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 2.5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

  2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนนิชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

  3. มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2.6 ด้านทักษะสุนทรียภาพ 

  1. มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

  2. มีทักษะทางอารมณ ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence) 
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 2.7 ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  1. มีสุขนสิัยที่สง่เสริมตอ่การดูแลรักษาสุขภาพ 

  2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนิสิต  

  ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ต้องจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2561 

 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสติ 

1) มีอาจารย์ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลด้านการเรียน

ของนสิิต 

2) อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคนท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรม แก่นิสิต 

และต้องจัดตารางเวลาให้นิสติเข้าพบหรอืขอค าปรึกษา 

 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต  

   ส าหรับข้อโต้แย้งของนิสิตหรือการอุทธรณ์ของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้

ก าหนดใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ 

  4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

   1) การก าหนดคุณสมบัติ 

    1.1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยา 

    1.2) คุณสมบัติของผูส้มัคร 

     ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปด้านการจัดการธุรกิจ บริหารธุรกิจ หรือ 

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยด้านการการตลาดโดยตรงหรือ

สัมพันธ์กัน 

   2) การคัดเลือก 

    โดยการสอบข้อเขียนหรอืสอบสัมภาษณ์ 
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  4.1.2 การมสี่วนรว่มของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร 

   1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันภาคการศึกษาละ 2 

ครั้ง ในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีของหลักสูตร เตรียมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ตามหลักสูตร  

   2) แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุก

สิน้ภาคการศกึษา และประจ าปี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

   3) ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ

พัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตร 

   4) มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้

เป็น ขอ้มูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

  4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

   1) มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อ

ที่ตอ้งการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณ์จรงิ 

   2) จัดระบบคัดกรองคณาจารย์ที่จะเชิญมาบรรยายในบางเวลา และสอนพิเศษ โดย

ก าหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือก เช่น ผลงานทางวิชาการ เป็นผู้เช่ียวชาญที่

ยอมรับในวิชาชีพ เป็นต้น 

   3) ขออนุมัตกิารเชญิตามระเบียบของสถาบัน 

   4) คณาจารย์ที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษต้องมีแผนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาที่

สถาบันจัดท าไว้ประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 4.2 การพัฒนาอาจารย์ 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาอาจารย์ เป็น 2 ประเด็นหลักคือ 

  1. ให้อาจารย์พัฒนาตัวเองโดยไปอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตาม

ประเด็นที่อาจารย์สนใจ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  2. หลักสูตร ก าหนดโครงการพัฒนาอาจารย์ (การอบรม/สัมมนา/ดูงานทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ) เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ตามปรัชญาของหลักสูตร 

 4.3 คุณภาพอาจารย์ 

  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติที่มี

คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรอืมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ เท่านั้น 

  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ ได้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างนอ้ย ผูช่้วยศาตราจารย์ 
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  3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

  หลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการท างานในหลักสูตร เป็นระบบและขั้นตอน มีโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ตามความต้องการของหลักสูตรและ

ความช านาญของตนเอง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

      มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรอืเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

  5.2 กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน 

    หลักสูตร ฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้  

  5.2.1 กลยุทธ์การสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดล าดับการเรียนรายวิชาให้มีเนื ้อหา

สอดคล้องต่อเนื่องกัน ให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

ให้สูงขึ้นตามระดับชั้นปี และให้มีการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรสู่

รายวิชาต่างๆ อย่างครบถ้วน 

  5.2.2 กลยุทธ์การสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ได้แก่ 

   1) การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered) มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจ

ให้แก่ผู ้เรียนในการตั้งค าถาม คิดวิเคราะห์เพื ่อการค้นหาค าตอบที่ผู ้เรียนต้องการเรียนรู้ และ

จ าเป็นในการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม

ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน วิธีการ

สอนจึงมีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การ

เรียนจากกรณีศึกษา/ สถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

   2) การสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ (competency based) มุ่งเน้นวิธีการปฏิบัติพร้อมๆ 

กับการผนึกรวมองค์ความรู้ จนผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะการ

ปฏิบัติงานได้จริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติใน
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ห้องปฏิบัติการ การฝึกงานภาคสนาม การเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐาน ศึกษาดู งาน การปฏิบัติงาน

แบบสหกิจศึกษา เป็นต้น 

 5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ 

       5.3.1 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการหลากหลายวิธี โดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียน 

และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เช่น การสอบ การน าเสนอผลงาน การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 

การอภิปรายในช้ันเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยผูส้อน และโดยผู้ที่

มีสว่นเกี่ยวข้อง 

       5.3.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์ และแบบอิงกลุ่ม ตามพัฒนาการ

ของผู้เรยีน ส าหรับการให้ช่วงระดับคะแนนให้เป็นไปตามนโยบายการวัดผลของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. ก่อนเปิดภาคการศกึษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม 

เพื่อก าหนดอาจารย์ผูส้อน ในแตล่ะรายวิชา โดยใหอ้าจารย์ผู้สอนเป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และจัดท า รายละเอียดของรายวิชาที่สอน

ในภาคการศึกษานั้น (มคอ.3) และจัดส่งใหก้ับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

  2. หลังจบภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม 

เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และจัดส่งใหก้ับทางมหาวิทยาลัยพะเยา 

   3. เมื่อจบปีการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้จัดประชุม 

เพื่อสรุป รายงานผลการด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดส่งให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา  

     ทั้งนี้ ให้น าผลของรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนิน

หลักสูตร (มคอ.7) มาวิเคราะห์ สรุปผลการศึกษา เพื่อให้แนวทางปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 

และ การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่สอนในภาคการศกึษา (มคอ.3) ให้เป็นไปตามกลไกของ PDCA 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สนับสนุนคอมพิวเตอร์จ านวน 5 เครื่องส าหรับการ

วิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรมอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ เช่น Power BI 

เป็นต้น และมหาวิทยาลัยพะเยามีความพรอ้มในส่วนของสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
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 6.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 

  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย มีดังตอ่ไปนี ้

  หนังสือภาษาไทย 89,849 เล่ม 

  หนังสือภาษาต่างประเทศ  29,177 เล่ม 

  วารสารภาษาไทย  104 รายชื่อ 

  วารสารภาษาต่างประเทศ  25   รายชื่อ 

  ฐานขอ้มูลออนไลน์  22    ฐาน 

  เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับการสบืค้นสารสนเทศ 50    เครื่อง 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน 

ต ารา วารสารทางวชิาการ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

  6.2.2 มหาวิทยาลัยฯ ให้ผู้สอนประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการจัดซื้อ

หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการ

สอนเสนอ 

  6.2.3 คณาจารย์ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนจัดท าข้อเสนองบประมาณครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

การเรียนการสอน 

 6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผูส้อนและผูเ้รียน 

  6.3.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  6.3.3 สรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาที่ผู้สอน และ

ผูเ้รียนสามารถใช้บริการได้ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี

ส่วนรว่มในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุก

รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 11 12 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 10 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า 

เสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับ

รายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผดิชอบ 

  1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม 

หรอืการสนทนากับกลุ่มนิสติระหว่างภาคการศกึษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

  1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผล

การสอบ 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัย 

  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน

ที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของคณะ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจจัดประชุมก่อน

นิสติจะส าเร็จการศกึษา 

 2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไป

ฝกึงานหรอืใช้วธิีการส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ช้บัณฑิต 

 2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลใน

รายงานผลการด าเนนิงานหลักสูตรหรอืจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อ 7 หมวด 7  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยคณบดี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

  จากการรวบรวมข้อมูลการประเมินจากนายจา้งหรือสถานประกอบการ (ข้อ 2) จะท าให้ทราบ 

ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชากรณีที่

พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถจะด าเนินการปรับปรุงวิธีการหรอืกระบวนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ได้

ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นท าตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 



78 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไมน่้อยกว่า 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก 

30 หน่วยกิต 

 

30 

21 

9 

30 

21 

9 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไมน่้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

         2.1.1 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

          2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

          2.2.2 วชิาเอกเลอืก 

          2.2.3 วชิาการศึกษาอิสระ/การฝึกงาน 

72 หน่วยกิต 91 

 

24 

 

46 

15 

6 

91 

 

27 

 

46 

12 

6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หนว่ยกติ 127  หน่วยกิต    127 หนว่ยกติ 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                           21  หน่วยกิต            วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                               30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                                      9  หน่วยกิต            กลุ่มวิชาภาษา                                         12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)              

ปิดรายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

  3(2-2-5) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 3 หน่วยกิต                                        ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวิชา 
003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3(2-2-5) 

 

 
 

 

กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต           ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

 

1(0-2-1)    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                                8 หน่วยกิต           กลุ่มวชิาบูรณาการ                                 18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              
3(3-0-6) 

 
 

 

ปิดรายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 
3(2-2-5) 

   

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3) 

  

   

  
 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

 

3(2-2-5) 

 

 

   

003201 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

 

3(2-2-5)  

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environmental 

Management 

3(2-2-5) 

 

 

    

004101 

ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

 

3(2-2-5) 

 

 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต                         ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค้นคว้า 

3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language, Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 003131   

ปิดรายวิชา 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6) 003132   

 Thai and the World Community               

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6) 003133   

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics, Economy and Society             

3(3-0-6) 003135   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6) 006140    

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer 

Information Science 

3(2-2-5) 006141   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ   

3(3-0-6) 006142   

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6) 006143   

 Drugs and Chemicals in Daily Life      

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6) 006144   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6) 006145    

ปิดรายวิชา  Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6) 006245   

กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวิชา 

หมวดวิชาเฉพาะ                              91    หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                            91    หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                     24    หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ                   27    หน่วยกิต  

100004 กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-6) 

Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจดัตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผดิต่อ

บุคคลภายนอก หลกัทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เอกเทศสญัญารวมทัง้สญัญาทางธุรกิจ 

และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี

อากร 

Relationship between law and business, law 

related to business establishment, responsibilities 

for third party, general principles of civil and 

commercial, specific contract and business 

contracts, and related importance laws, intellectual 

property law, electronic commercial law, labor 

law, and taxation law 

100004 กฎหมายธุรกิจ          3(3-0-6) 

Business Law 

ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจดัตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผดิต่อ

บุคคลภายนอก หลกัทั่วไปในประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสญัญารวมทั้งสัญญา

ทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย

ภาษีอากร 

Relationship between law and business, 

law related to business establishment, 

responsibilities for third party, general principles 

of civil and commercial, specific contract and 

business contracts, and related importance laws, 

intellectual property law, electronic commercial 

law, labor law, and taxation law 

 

คงเดมิ 

121211 การเงินธุรกิจ             3(2-2-5) 

Business Finance 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การ

วิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะ สั้น การ

จัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงนิสด การ

บรหิารลูกหนี ้การบรหิารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงิน

ตามเวลา งบลงทนุ ต้นทุนของเงนิ นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล 

Introduction to business finance, financial 

statement analysis, short-term financing, long-

term financing, cash budget, accounts receivable 

management, inventory management, time value 

of money, capital budgeting, cost of capital, 

121101 การเงินธุรกิจ                               3(2-2-5) 

Business Finance  

ความรู้เบือ้งต้นการเงินธุรกิจ ตลาด

การเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคต

และมูลค่าปัจจุบัน  โครงสรา้งและต้นทุนของ

เงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุน

ระยะยาว งบลงทุน การจัดการเงินทนุ

หมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการ

สินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะสั้น 

Introduction of business, Financial 

Markets, financial statement analysis, future 

value and present value, capital structure and 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
สาระที่

ปรับปรุง 

dividend policy cost of capital, dividend policy, long-term 

financing, capital budgeting, working capital 

management, cash budgeting, current asset 

management, short-term financial  

  122110 ธุรกิจเบื้องต้น          3(3-0-6) 

Introduction to Business 

ความรู้พื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

รูปแบบขององคก์ารธุรกิจ แนวความคิดของการ

บรหิารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของ

ธุรกิจ ธุรกิจบนโลกไร้พรมแดน กิจกรรมส าคัญที่

ใชใ้นการประกอบธุรกิจด้านการผลิต การตลาด 

การเงิน การบญัชี และการจัดการทรพัยากร

มนุษย ์แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม 

ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง 

จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมของนัก

ธุรกิจ 

Basic knowledge and business environment, 

business organization model, concepts of 

business administration, Basic characteristics 

and types of business, business on a borderless 

world, activities in the business of production 

marketing finance, accounting and human 

resource management, small business 

guidelines International business, sufficiency 

economy, business ethics and social 

responsibility 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และย้ายไป

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 

122131 หลักการจัดการ             3(3-0-6) 

Principles of Management 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ 

วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดบคุคลเข้าท างาน การสั่งการ และ

การควบคมุ การพัฒนาองค์กร และเคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม่  

Introduction to principles of management, 

evolution of management, planning, organizing, 

staffing, directing, controlling, organization 

development and modern management tools 

122120 หลักการจัดการ          3(3-0-6) 

Principles of Management 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ 

วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดบคุคลเข้าท างาน การสั่งการ และ

การควบคมุ การพัฒนาองค์กร และเคร่ืองมือการ

จัดการสมัยใหม่  

Introduction to principles of management, 

evolution of management, planning, organizing, 

staffing, directing, controlling, organization 

development and modern management tools 

 

ปรับรหัส

รายวิชา  

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัตกิาร3(2-2-5) 

Production and Operations Management 

ความหมายของการผลิตและปฏบิัติการ 

  ย้ายไป

บรรจุใน

วิชาเอก
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ปรับปรุง 

กิจกรรมและขัน้ตอนของการท าธุรกจิ หน้าที่ และ

ความรับผดิชอบพืน้ฐานของผู้บริหารการผลิต การ

วางแผนก าลงัการผลิต การเลือกท าเล ที่ตัง้ การวาง

แผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม 

การวางแผนและบริหารโครงการ  

การจัดซือ้และระบบคลงัสินค้า การวางแผน

ความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การ

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิต

และการปฏบิัติการProduction and operation 

meaning, activity and steps of business creation, 

basic function and responsibility of production 

executive, capacity planning, location selection, 

layout planning of production processing, 

aggregate planning, project management and 

planning, purchasing and warehouse system, 

material requirement planning, quality control, 

analysis and tackling of production and operation 

planning 

บังคับ 

122241 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกจิ      

                                                   3(2-2-5) 

Quantitative Analysis and Business Statistics 

ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิต ิเทคนิคการ

ตัดสินใจ การโปรแกรมเชิง เส้น การวิเคราะห์

โครงข่ายงาน การจ าลองสถานการณ์ การ

ประยุกต์ใช้สถิต ิเชิงพรรณนาและสถติิเชิงอนุมาน 

Mathematical and statistical knowledge, 

technical decisions, linear programming, network 

analysis, simulation, application of descriptive 

statistics and inferential statistics 

  ปิดรายวิชา 

124151 การบัญชีการเงิน             3(2-2-5) 

Financial Accounting 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบญัชี กรอบแนวคิด

ส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการ

บันทึกตามหลักการบัญชคีู่ในสมุดรายวันทั่วไป การ

ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง

และปิดบญัชี การจัดท างบ ทดลอง กระดาษท าการ 

ส าหรับกิจการบริการ กิจการซือ้ขายสินค้า กิจการ

อุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ และระบบใบส าคัญ 

Definitions and objectives of accounting, 

benefits of accounting information, Conceptual 

  

 

ปิดรายวิขา 
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ปรับปรุง 

Framework for Financial Reporting, principles and 

process of recording transactions in double entry 

system in general journal, posting transactions to 

journal ledgers, adjusting and closing, preparation 

of trial balance, working papers for service 

businesses, merchandising businesses, industrial 

businesses, special journals and vouching system 

  124132 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 

Accounting for Entrepreneurship  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี และรปูแบบ

ทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล

ทางการบญัชี ความหมายและการจ าแนกต้นทุน 

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

การวางแผนภาษสี าหรับผูป้ระกอบการ การ

บรหิารสินทรัพย์ 

General knowledge about accounting and 

types of business and financial statements, 

benefits of accounting information definition and 

classification of cost, personal income tax, 

corporate income tax, value added tax, specific 

business tax, withholding tax, tax planning for 

entrepreneurship, assets management     

 

รายวิชา

ใหม่ 

  124213 การบัญชีบริหาร                           3(3-0-6) 

Management Accounting 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการบัญชีบรหิาร 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ระบบต้นทุนผัน

แปรและรายงานของส่วนงาน การก าหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตน้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร 

การใชข้้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ระบบ

ต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ

ยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง 

Fundamental of managerial accounting, 

relevant costs, variable costing system and 

segmented report, product pricing, cost-

volume-profit analysis, using accounting 

information for decision making, activity- 

based costing system, budget, flexible budget, 

standard cost and variance analysis 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น            3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนด ราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ

อุปทาน ทฤษฎีและแนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎกีารผลิต ต้นทุน รายได้

ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง

ประเทศ 

Definition, importance of economics, economic 

systems, demand and supply, demand and supply 

elasticity, price determination and market 

equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, 

money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation, international trade 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชา

เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนด ราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ

อุปทาน ทฤษฎีและแนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับ 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎกีารผลิต ต้นทุน รายได้

ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้า

ระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, 

economic systems, demand and supply, 

demand and supply elasticity, price 

determination and market equilibrium, basic 

consumer behavior theory, production and 

production cost, national income, money and 

banking, monetary and fiscal policies, inflation 

and deflation, international trade 

คงเดมิ 

128120 หลักการตลาด            3 (3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย

และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อ

ระบบการตลาด การบรหิารการตลาดเบือ้งต้น การ

แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม

ผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้คร่ืองมือทาง

การตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

Fundamental knowledge of marketing, 

meaning and roles of marketing, factor acting 

market system, fundamental marketing 

management, market segmentation, selecting 

target  markets, consumer behavior, market 

research, usability of marketing tool in business 

128120 หลักการตลาด         3 (3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย

และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่สง่ผลกระทบต่อ

ระบบการตลาด การบรหิารการตลาดเบือ้งต้น 

การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย 

พฤติกรรมผูบ้รโิภค การวิจัยตลาด การตลาด

ดิจิตอล การใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดในการ

ด าเนินธุรกิจ 

Fundamental knowledge of marketing, 

meaning and roles of marketing, factor acting 

market system, fundamental marketing 

management, market segmentation, selecting 

target  markets, consumer behavior, market 

research, digital marketing, usability of 

marketing tool in business 

คงเดมิ 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานทางธุรกิจ 

                                                   3(2-2-5) 

Fundamental Information Technology in 

Business 

เทคโนโลยสีารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบ

อนิเทอร์เน็ต เคร่ืองมือการสืบค้นข้อมูลพืน้ฐาน การ

ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัตกิาร โปรแกรม

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

ประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ และ

โปรแกรมการน าเสนองานในงานธุรกจิ จริยธรรมใน

การใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการธุรกิจ 

Introduction to information technology, 

internet, search engine, introduction cation system 

software application, word processing program, 

spreadsheet program, and presentation program 

in business, etiquette in using computer system 

for operating business 

  221302 เทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ทางธุรกจิ  

                                                 3(2-2-5)  

Business Information System  

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยเีพื่องาน

ประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองคก์ารและระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความ

เข้าใจเชิงคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ การประยุกต์

เทคโนโลยเีพื่องานธุรกิจขนาดต่างๆ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทางธุรกิจ การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 

เทคโนโลยเีว็บและนวตกรรม และเทคโนโลยเีพื่อ

งานประยุกต์ด้านอื่นๆ 

Basic concepts of applies technology in 

business, enterprise information system issues, 

understanding process in business computer, 

technology application for various business in 

specific areas, information management system, 

business analytics, application and software for 

business, web technology and innovation and 

other areas 

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาเอก  72   หน่วยกิต                                               กลุ่มวชิาเอก  64   หน่วยกิต   

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 52 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับ  46   หน่วยกิต 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น             3(3-0-6) 

Introduction to Business 

ความหมายและความส าคัญของธุรกจิ รูปแบบ

ขององค์การธุรกิจ แนวความคิดรู้ของการ

บรหิารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ 

กิจกรรมส าคญัที่ใชใ้นการประกอบธรุกิจด้านการ

ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์แนวทางการประกอบธุรกิจขนาด

ย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกจิพอเพียง 

จริยธรรมและความรับผดิชอบ ต่อสังคมของนัก

  ย้ายไป

บรรจุใน

พืน้ฐาน

วิชาชีพ 
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ปรับปรุง 

ธุรกิจ 

Meaning and importance of business, forms of 

business organization, concept pf business 

administration, basic characteristics of different 

types of business activities, terms of production, 

marketing, finance, accounting and human 

resource management, small business guideline, 

international business, sufficiency economy, ethics 

and social responsibility of businessman 

122210 พฤตกิรรมองค์การและภาวะผู้น า       3(3-0-6) 

Organizational Behavior and Leadership 

วิเคราะห์พฤตกิรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับ

พฤติกรรมมนุษย์ หลกัแนวคิดทฤษฎขีองการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนษุย ์การเขา้ใจตนเองและ

บุคคลอื่น การสรา้งมนุษยส์มัพันธ์ในที่ท างาน การ

รับรูท้ัศนคติต่องาน การจงูใจ การติดต่อสื่อสารของ

กลุ่ม และทีมการตัดสินใจ ร่วมกัน โครงสรา้ง

องค์การ ประโยชน์ของการใชพ้ลังของกลุ่มต่อ

องค์การ ประสิทธภิาพของภาวะ ผู้น า การสรา้งขวัญ

และก าลงัใจต่อบุคลากรและการพัฒนาพฤติกรรม

มนุษยใ์นองค์การ 

Human behavior analysis, factors related to 

human behaviors, theoretical concepts of human 

behavior change, self-awareness and 

understanding of others, human relations in 

organization, attitude of job satisfaction, 

motivation, communication in group and item, 

group decision making, organization structure, 

group power use to gain benefits, leadership 

effective, creation of courage stimulation and 

motivate to employees and human behavior 

development in organization 

  ปิดรายวิชา 

  122210 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  

3(2-2-5) 

Behavioral Science for Business 

Organization Development                         

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์

ส าหรับการพัฒนาองค์กรธุรกิจ แนวคิดทฤษฎี

พฤติกรรมองคก์ร การวินจิฉัยองคก์ร การ

วิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมระดับบุคคล 

การวิเคราะห์และการพัฒนาพฤติกรรมกลุ่ม และ

รายวิชา

เปิดใหม่ 

ปรับปรุง

แทน

รายวิชา

พฤติกรรม

องค์กรเดิม 
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ปรับปรุง 

กรณีศกึษาการพัฒนาและส่งเสรมิพฤติกรรม

องค์กร 

Applied behavioral science concept and 

theory for business organization development, 

organization diagnosis, organization behavior 

concept and theory, personal behavior analysis 

and development, team behavior analysis and 

development and case study of organization 

behavior development and promotion 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ             3(2-2-5) 

Business Communication in Organization 

กระบวนการสื่อสารของบคุลากรในองค์การ 

ลักษณะ ความหมายและประเภทขององคก์าร 

พฤติกรรมการสื่อสารของบคุคล รูปแบบการสื่อสาร

ในองค์การ โครงสรา้งขององคก์ารที่มีผลต่อการ

สื่อสาร ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ กลยุทธข์องการสื่อสารใน องค์การ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุม่บุคคล ความ

พึงพอใจในงาน และการสรา้งความ ผูกพันต่อ

องค์การ ประยุกต์ความรู้ทางจิตวทิยาเพื่อสนับสนุน

ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองคก์าร 

Communicative process in organization, 

characteristics, definition and types of 

organization, communicative behaviors of 

individual, strategies of organizational 

communication, differences of individual and group 

of people, job satisfaction and creation of 

organizational relationship, psychological 

knowledge application for supporting efficiency in 

organizational communication 

  ปิดรายวิชา 

  122211 การจัดการผลิตและการปฏิบัตกิาร  3(2-2-5) 

Production and Operations Management 

ความหมายของการผลิตและการปฏบิัติการ 

กิจกรรมและขัน้ตอนของการท าธุรกจิ การ

วางแผนและควบคุมระบบการผลิต การพยากรณ์  

การเลือกท าเลทีต่ั้ง การวางแผนผังกระบวนการ

ผลิต การวางแผนการผลิตรวม การบรหิาร

โครงการ การจัดซือ้และระบบคลังสนิค้า การ

วางแผนความต้องการวัสดุ ระบบการผลิตแบบลีน 

การจัดการคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์และการ

แก้ปญัหาการผลิตและการปฏิบัติการ 

ย้ายมาจาก

หมวด

พืน้ฐาน

วิชาชีพ, 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา  
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ปรับปรุง 

Production and operation meaning, activity 

and steps of business creation, planning and 

controlling of production system, forecasting, 

location selection, layout planning of production 

processing, aggregate planning, project 

management, purchasing and warehouse 

system, material requirement planning, lean 

production system, total quality management, 

analysis and tackling of production and 

operations 

 

122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ            3(3-0-6) 

International Business 

ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาท

ของบรษิัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน้าที่

ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหว่าง

ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธรุกิจระหว่าง

ประเทศ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

นโยบายของรัฐ 

Significance of international business, roles of 

multinational corporation, exchange rate system, 

marketing functions, international human resource 

management, affected factors to international 

business, law, society, culture, economy, and 

government policies 

 

122410 ธุรกิจระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 

International Business 

ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ 

บทบาทของบรษิัทข้ามชาติ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และ

นโยบายของรัฐ 

Significance of international business, roles 

of multinational corporation, exchange rate 

system, affected factors to international 

business, law, society, culture, economy, and 

government policies 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  122310 วทิยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจธรุกิจ      

          3(2-2-5) 

Data Science for Business Decision 

แนวคิดและกระบวนการตัดสินใจธุรกจิ 

แนวคิดและการจัดการข้อมูลมหัต การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแยกประเภทข้อมลู สถิติ

พืน้ฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือวเิคราะห์

และพยากรณ์ส าหรับการจัดการธุรกจิ และการ

น าเสนอข้อมูล 

Business decision process and concept, big 

data management and concept, data collection, 

data classification, principle of statistic for data 

analytical, mean for business management 

analyzing and forecasting and data presentation 

 

รายวิชา

เปิดใหม่

แทน

รายวิชา

การ

วิเคราะห์

เชิงปรมิาณ 
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ปรับปรุง 

122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกจิเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 

Information Use in Business for 

Management 

บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบโดยใชข้้อมูลทางการเงิน ข้อมูล

ทางการตลาด ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ข้อมูลทางการบญัชี การค านวณต้นทุน การ

วางแผนก าไร การใชข้้อมูลในการตัดสินใจ 

Roles of information in business, critical 

thinking from financial information, marketing 

information, accounting information, human 

resource information, cost calculation, cost 

analysis, profit planning, information use in 

decision making  

  ปิดรายวิชา 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์            3(2-2-5) 

Human Resource Management 

กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การ

วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ

สรรหา และการคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรมและ

พัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน แรงจงูใจและความผูกพัน 

ในการท างาน สหภาพแรงงาน สวสัดกิารและความ

ปลอดภัยในการท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจระดับโลก 

Human resource management activities, 

planning, job design, job analysis, recruitment, 

selection, training and development, compensation 

and benefits, performance appraisal, motivation 

and engagement, safety and health, labor 

relations, global human resource management 

 

122220 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์         3(2-2-5) 

Human Resource Management 

กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย ์การ

วางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การ

สรรหา และการคดัเลือกบคุลากร การฝึกอบรม

และพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน แรงจงูใจในการท างาน 

สหภาพแรงงาน สวสัดิการและความปลอดภัยใน

การท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นธุรกิจ

ระดับสากล 

Human resource management activities, 

planning, job design, job analysis, recruitment, 

selection, training and development, 

compensation and benefits, performance 

appraisal, motivation and engagement, safety 

and health, labor relations, global human 

resource management 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  122221 ภาวะผู้น าและการจัดการองค์กรเพื่อความเป็น

เลิศ                                           3(2-2-5) 

Leadership and Organization Management 

for Excellence                                       

ความหมาย แนวคดิและทฤษฎีภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น ากับการสรา้งความเปน็เลิศขององค์กร

ตามแนวคิด Thailand Quality Award for 

Performance Excellence (TQA) ในด้านการน า

องค์กร  ด้านกลยุทธ์ ด้านลกูค้า ด้านการจัดการ

ความรู้ ด้านบคุลากร และด้านปฏิบัตกิาร 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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Meaning concept and theory of leadership, 

leadership with organization performance 

excellence within Thailand Quality Award for 

Performance Excellence (TQA), organization 

leading, strategy, customer, knowledge 

management, work force and operation 

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม            3(2-2-5) 

Total Quality Management 

แนวคิด ปรัชญา การสรา้งองคก์าร เคร่ืองมือ

และเทคนิคของการจัดการคุณภาพ โดยรวมการ

สรา้งมูลค่าให้สินคา้และบรกิาร สรา้งความพึงพอใจ

ของลูกค้าด้วยระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเพื่อน าไปสู่

อุตสาหกรรมสีเขียว 

Concept, philosophy, organization creation, 

tools and technique of total quality management, 

product and service value creation, customer 

satisfaction making by total quality management 

system, society and environment responsibility 

lead to green industry 

  ปิดรายวิชา 

122420 การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน 

3(2-2-5) 

Logistics and Supply Chain Management 

แนวคิดการจัดการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่อุปทาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างโลจสิติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของ

ธุรกิจ การพิจารณาผู้จัด จ าหน่ายวัตถุดิบ การเลือก

ท าเลที่ตัง้ การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การ

จัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลงัสินค้า การ

ขนส่งและการบรกิาร ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการโลจสิติกส์ และ อุปกรณ์ส าหรับการจัดการโล

จิสติกส ์

Concepts of logistics and supply chain 

management, association between logistics and 

supply chain, linking between supply chain and 

business strategy, supplier consideration, location 

choosing, forecasting, production planning, 

inventory management, warehouse management, 

transportation and services, management 

information systems for logistics and devices for 

logistics management 

122312 การจัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทาน     

3(2-2-5)                    

Logistics and Supply Chain Management                                     

แนวคิดการจัดการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่

อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่

อุปทาน การจัดซือ้ การเลือกท าเลทีต่ั้ง การผลิต 

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า 

การขนส่งและการกระจายสินค้า ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการโลจสิติกส์ และการจดัการความ

เสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานในสถานการณ์ที่ผันผวน 

The concepts of logistics and supply chain 

management, the strategies for logistics and 

supply chain management, purchasing, selection 

of location, production, inventory management, 

warehouse management, transportation and 

distribution of goods, information systems for 

logistics management, and of Risk management 

in supply chains during situations that are not 

stable 

ปรับรหัส

วิชา, ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น

ผู้ประกอบการ                                3(2-2-5) 

Small Business Management and 

Entrepreneurship 

ความส าคัญ บทบาท ลกัษณะของธุรกิจขนาด

ย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานทกุด้านของ

ผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธรุกิจขนาดยอ่ม 

แนวคิดการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ 

โมเดลธุรกิจ และกรณีศกึษาของธุรกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม จรยิธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดย่อม 

Significance, Roles, Characteristics of Small 

Businesses, features and types of the 

entrepreneur, operated treats in the 

implementation of entrepreneurship, small 

business environment, concept of business 

planning, written business plan, business model 

and case studies of small and medium sized 

enterprises, ethic for entrepreneur 

 

122320 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็น

ผู้ประกอบการยุคใหม ่                   3(2-2-5) 

Small Business Management and The New 

Generation Entrepreneurs 

ความส าคัญ บทบาท ลกัษณะของธุรกิจขนาด

ย่อม คุณลักษณะและประเภทของผู้ประกอบการ 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานทกุด้านของ

ผู้ประกอบการยุคใหม่ สภาพแวดล้อมที่ของธุรกิจ

ขนาดย่อม แนวคิดการวางแผนประกอบธุรกิจใน

ระบบการค้ายุคใหม่ ทักษะทางการเงนิ โมเดล

ธุรกิจ กรณีศกึษาของธุรกิจขนาดย่อม จรยิธรรม

ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมยุคใหม ่

Significance, Roles, Characteristics of Small 

Businesses, features and types of the 

entrepreneur, operated treats in the 

implementation of new generation of 

entrepreneurs, small business environment, 

concept of business planning in new economy, 

financial literacy, business model, case studies 

of small business sized enterprises and ethic for 

new generation entrepreneurs 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับชื่อ

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

122333 ระเบียบวิธีวิจัย             3(2-2-5) 

Research Methodology 

พืน้ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ 

การระบุปัญหาการวิจัย การออกแบบ การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอและการ

รายงานผลการวิจัย สถิตเิพื่อการวิจัย การทดสอบ

สมมติฐาน การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

Foundational research methods in business 

management context, problem definition, research 

design, data collection, analysis, report writing, 

presentation, common statistics for research, 

sampling, hypothesis testing, research software 

for data analysis 

122321 ระเบียบวิธีวิจัย          3(2-2-5) 

Research Methodology 

พืน้ฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

ธุรกิจ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย 

การรวบรวมข้อมูล สถิตพิืน้ฐานและการทดสอบ

สมมติฐาน การเขียนรายงานผลการวจิัยและการ

น าเสนอ 

Foundational research methods in business 

management context, problem definition, 

research design, population and sampling, 

research instrument, data collection, introduction 

to statistics and hypothesis testing, report 

writing, presentation 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  122322 การออกแบบแผนธุรกิจ         3(0-3-2) 

Business Plan Design 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนธุรกิจ หลกัการ

เขียนแผนธุรกิจภาคการผลิตและการบรกิาร 

หลักการเขียนความเป็นมาของโครงการ การ

วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมการแข่งขนั การ

รายวิชา

เปิดใหม ่
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ปรับปรุง 

วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การก าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของธรุกิจ การ

วางแผนด้านการตลาด การวางแผนด้านการผลิต 

การวางแผนด้านการจัดการ การวางแผนด้าน

บัญชีและการเงิน 

The concepts of business plan, the principles 

of writing a business plans in production and 

service sectors, the principles of writing a 

background of projects, Industry competitive 

analysis, SWOT analysis, determining the vision, 

mission, goals and business strategy, planning 

for marketing, planning for production, planning 

for management, and planning for accounting 

and finance 

 

  122311 การจัดการนวตกรรมทางธุรกจิ       3(2-2-5) 

Business Innovation Management 

สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะ

แวดล้อมองค์กรความสามารถด้านเทคโนโลยขีอง

องค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม

ขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบ

นวัตกรรมส าหรับองค์กร การจัดระบบและ

กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีกับการ

จัดการความรู้ การสรา้งและน ากลยุทธ์การพัฒนา

ไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสรา้ง

ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความท้าทาย

ในด้านนวัตกรรมส าหรับองค์กร 

Industrial environment, organizational 

environment, technological capabilities of  

organization, development of organizational 

innovation capabilities, design and management 

of innovative systems for organization, 

organization of systems and knowledge 

management processes, knowledge 

management technology, creating and 

implementing development strategies, new 

product development, innovation driven 

entrepreneurship (IDE), challenges in innovation 

for organization 

 

 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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ปรับปรุง 

122431 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมนิ

โครงการ                                       3(2-2-5) 

Feasibility Study and Project Evaluation             

ความหมาย ของโครงการและการประเมิน

โครงการ วิธีการศึกษาโครงการ การวางแผน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินการตามหน้าที่ทางธุรกิจ การศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ เทคนคิการวงแผนโครงการ 

การเขียนข้อเสนอโครงการ และการรายงานศึกษา

ความเป็นไปไดแ้ละประเมินโครงการ 

    Meaning of the project and project 

evaluation, project methodology, planning the 

analysis of environmental affects to business 

functions, project feasibility study, project planning 

technique, written project proposal and feasibility 

studies, reporting and project evaluation 

122411 การศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งธุรกิจ    

3(2-2-5)  

Feasibility for Business Establishment   

แนวคิดการศึกษาความเป็นไปได้ แนวคิดการ

จัดตั้งธุรกิจ การคิดเชิงออกแบบ การสรา้งต้นแบบ

สินค้าและบริการ การวิเคราะห์การตลาด การ

วิเคราะห์ทุนมนุษย์และองค์กร การวิเคราะห์บัญชี

และการเงนิ การวิเคราะห์การผลิตและโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์

ผลกระทบด้านสังคม 

Feasibility study concept, business 

establishment concept, design thinking, 

prototype, marketing analysis, organization and 

human capital analysis, accounting and financial 

analysis, logistic and production analysis, 

economy analysis and social impact analysis 

 

ปรับชื่อ

รายวิชา, 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์            3(2-2-5) 

Strategic Management 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบของการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ 

กระบวนการและเทคนดก จัดท ากลยุทธ์ 

กระบวนการการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การน าไปปฏิบัติและการ

ประเมินผล 

Meaning, significance, elements of strategic 

management, concepts, planning and strategic 

management, levels and types of strategy, 

processes and techniques of making strategy, 

aimed determination processes, business 

environment analysis, implementation and 

evaluation 

122412 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(2-2-5) 

Strategic Management 

ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบของ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด การวางแผนและ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกล

ยุทธ์ กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การก าหนดทิศทางของ

ธุรกิจ การน าไปปฏิบัตแิละการประเมินผลกลยุทธ์ 

Meaning, significance, elements of strategic 

management, concepts, planning and strategic 

management, levels and types of strategy, 

processes of making strategy, business 

environment analysis, direction setting, 

implementation and evaluation 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

122432 สัมมนา                           1(0-3-2) 

Seminar 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปญัหา และ

อภิปรายแนวโนม้ของธุรกิจ การประมวลองคค์วามรู้

ตามหน้าทีท่างด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศกึษา 

การพัฒนาบุคลกิภาพ และการสรา้ง เสรมิทักษะการ

ท างานในองค์การธุรกิจ 

Situation analysis, problems and business 

122413 สัมมนา                                     1(0-3-2) 

Seminar 

วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปญัหา และ

อภิปรายแนวโนม้ของธุรกิจ การประมวลองค์

ความรู้ตามหนา้ที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ 

กรณีศกึษา ศึกษาดงูาน การพัฒนาบคุลิกภาพ

และ การสรา้งเสรมิทักษะการท างานในองค์การ

ธุรกิจ และจัดสมัมนาทางการจัดการธุรกิจ 

ปรบัรหัส

รายวิชา, 

ปรับชื่อ

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

trend discussion, knowledge of business 

management functions processing, case studies, 

personality development and working skills for 

promoting in business organization 

Situation analysis, problems and business 

trend discussion, knowledge of business 

management functions processing, case studies, 

personality development and working skills for 

promoting in business organization and 

Arrangement of seminars on business 

management 

 

146271 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธรุกิจ 1  

3(2-2-5) 

English for Business Communication 1 

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ การส่งจดหมาย อเิล็กทรอนิกส์ การส่ง

โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง

ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการ

สัมภาษณ์งาน 

Business documents, writing for business 

communication, e-mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; composing 

curriculum vitae; giving a job interview 

146271 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธรุกิจ 1  

3(2-2-5) 

English for Business Communication 1 

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจ การสง่จดหมาย อเิล็กทรอนิกส์ การส่ง

โทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทาง

ธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการ

สัมภาษณ์งาน 

Business documents, writing for business 

communication, e-mailing, faxing, writing 

memorandum and business letters; composing 

curriculum vitae; giving a job interview 

 

คงเดมิ 

146371 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธรุกิจ 2       

3(2-2-5) 

English for Business Communication 2 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนือ้หา

เชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจา

ท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรยีมความพร้อมก่อน

สอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการสมัครงาน 

Business document translation; discussion in 

business contexts; making business calls; business 

dealing; test preparations for job applications 

 

146371 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารทางธรุกิจ 2    

3(2-2-5) 

English for Business Communication 2 

การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาใน

เนือ้หาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ การ

เจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความ

พร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใชใ้นการ

สมัครงาน 

Business document translation; discussion in 

business contexts; making business calls; 

business dealing; test preparations for job 

applications 

 

คงเดมิ 

122433 นวัตกรรมทางธุรกจิและการจัดการความรู้  

3(2-2-5) 

Business Innovation and knowledge 

Management                                   

แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์

ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การเชื่อมโยงกลยุทธ์

ธุรกิจกับการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การถ่าย

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

โอน การประยุกต์ใช้ และประเมินผลส าเร็จของการ

จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจดิจทิัล 

กระบวนการจัดการความรู ้การสรา้งความรู้ การ

แบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในมุมมอง

ทางการจัดการในระดับองค์การและระดับสากล 

Concept, principles, types, knowledge 

development of business innovation, linking the 

business strategies with product innovation 

management, transferring, applied and 

achievement evaluation of business innovation 

management, digital business, knowledge, 

management process, knowledge creation, 

knowledge sharing and knowledge implementation 

on managerial view point in organization and 

universals 

กลุ่มวิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก  12  หน่วยกิต 

122211 การอบรมและพัฒนาบุคลากร            3(2-2-5) 

Training and Personnel Development 

แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วธิีการใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ความส าคัญของการ

ฝึกอบรม กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความ

จ าเป็นในการฝึกอบรม ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

ฝึกอบรม การสรา้งหลกัสูตรและโครงการฝึกอบรม 

การใชเ้ทคนิคการอบรมทุกรูปแบบ การเขียน

โครงการการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม 

Concept of human resources development, 

human resource develop method importance of 

training, training process finding training, 

necessary training objective setting curriculum and 

training program setting, use of training 

techniques, creation of training result evaluation 

   

 

ปิดรายวิชา 

122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์            3(2-2-5) 

Industrial Relations 

แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 

ความส าคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎีแรงงาน

สัมพันธ์ สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่

เกลี่ยและการระงับกรณีพพิาท แรงงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจ้าง ปัญหา

แรงงานของประเทศในยุคปัจจบุัน 

Concept of industrial relation management, 

importance of evaluation, labor relation theories, 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

labor union, social security, labor disputes 

conciliation and settlement, employers and 

employee's relationship and actual labor problems 

in countries at present 

122334 การจัดการส านักงานสมัยใหม่            3(2-2-5) 

Modern Office Management 

หลักการจัดส านักงานสมัยใหม่ ระบบส านักงาน 

การออกแบบส านักงาน การบรหิารงานเอกสารโดย

ใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระเภท

อเิล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร ระหว่างบคุคลใน

ส านักงาน การบรหิารพัสดุและการควบคุม 

Principles of the modern, office management, 

the office system, office design, document 

management by technology and electronic 

instrument, interpersonal communication in office, 

supply management and controlling 

122231 การจัดการส านักงานสมัยใหม่         3(2-2-5) 

Modern Office Management 

แนวคิดในการจัดการส านักงาน การวางแผน

การท างานในส านกังาน การปรับปรุงงานใน

ส านักงาน การจัดโครงสรา้งส านักงาน การ

บรหิารงานบุคคลในส านกังาน การมอบหมายงาน

และควบคุมงานในส านกังาน การบรหิารงาน

เอกสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ใน

ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นส านกังาน 

ส านักงานอัตโนมัติหรือส านักงานเสมอืน การ

บรหิารการประชุม การบรหิารสภาพแวดล้อมใน

ส านักงาน และการบรหิารพัสดุส านกังาน 

Office management concepts, planning, job 

improvement, structure, personnel 

administration, job assignments and job control 

in the office, document management, modern 

information technology, office tools, virtual 

office, meeting management, office environment 

and Procurement. 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

122335 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

ทางธุรกจิ                                      3(2-2-5) 

Negotiation and Conflict Management in 

Business 

ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการ

เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ ประเภทและ

เทคนิคการจัดการความขัดแย้งทางธรุกิจ 

Theories, factors, processes and strategies of 

business negotiation, natures, types and 

techniques of conflict management in business 

122232 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

ทางธุรกจิ                                             

3(2-2-5) 

Negotiation and Conflict Management in 

Business 

ความรู้พื้นฐานของการเจรจาต่อรองทาง

ธุรกิจ ทฤษฎี กลยุทธ์ และกระบวนการของการ

เจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทักษะการเจรจาต่อรอง

ทางธุรกิจ การสื่อสาร จริยธรรมในการเจรจา

ต่อรอง องค์ประกอบของความขดัแย้ง เทคนคิและ

การบรหิารความขดัแย้งทางธุรกิจ การเสรมิสร้าง

ความฉลาดทางอารมณ์ 

Introduction to business negotiation, 

theories, strategies and processes of business 

negotiation, skill of business negotiation, 

communication, ethics in negotiation, elements 

of conflict techniques and  conflict management 

in business, enhancing emotional intelligence 

1. ปรับรหัส

วิชา 

2. ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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122336 การจัดการการเปลี่ยนแปลง            3(3-0-6) 

Change Management 

หลักการแบบจ าลองทางด้านการบรหิารการ

เปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 6 ภายใน

องค์การ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงต่อองคก์าร รูปแบบ 

กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร 

Principles, models of change management, 

factors of change in organization, internal and 

external factors, impacts of change to 

organization, types, change management process 

and communication 

  ปิดรายวิชา 

 

  122333 การจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวกิฤต

ธุรกิจ         

Change Management in Crisis     3(3-0-6) 

แนวคิดของการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะวกิฤต ประเภทของภาวะ

วกิฤตทางธุรกิจ กลยุทธก์ารเปลี่ยนแปลงในภาวะ

วิกฤตแตล่ะประเภท ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใน

ภาวะวิกฤต การบรหิารความขัดแย้งและการ

เจรจาต่อรอง การจัดการความเครียด ขั้นตอนการ

ด าเนินการเปลี่ยนแปลงในภาวะวกิฤต องค์การทีม่ี

สมรรถนะสูง และแนวโนม้สภาพแวดล้อมที่เป็น

วิกฤตและโอกาสส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การ

ในอนาคต 

Concept of change management, Concept 

of crisis, Type of business crisis, Change 

strategies for each type of crisis, 

Transformational leadership in a crisis, Conflict 

management and negotiation, Stress 

management, Changes management process in 

a crisis, High performance organization and 

trends in critical environments and opportunities 

for organizational change in the future. 

รายวิชา

เปิดใหม ่

  122334 การจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส ์  3(2-2-5) 

E-Commerce  Management                  

หลักการ รูปแบบการน าข้อมูลเขา้สู่ระบบ

สารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ เพื่อ

ประโยชน์ในการสื่อสารกับบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง

ภายในองค์กรโดยระบบอนิทราเน็ต และเพื่อ

ประโยชน์ภายนอกองค์กรในการสื่อสารกับ

รายวิชา

เปิดใหม ่
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ผู้บริโภคและผูจ้ าหน่ายสินค้าโดยใช้ระบบ

อนิเทอร์เน็ต กรณีศึกษาในธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ที่

ประสบความส าเร็จ 

Principles of E-commerce models for 

internal communications with related persons 

through intranet and external communications 

with customers and distributors through the 

Internet. Study cases of successful E-Commerce 

companies with integration of business model 

122421 การบริหารคลังสินค้า            3(2-2-5) 

Warehouse Management 

ความส าคัญของการคลังสนิค้า หลักพืน้ฐานของ

การด าเนินงานคลงัสินค้า การจ าแนกประเภท

คลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลอืกท าเลที่ตัง้ 

ระบบการบรหิารสินค้าคงคลัง และการจัดการ

คลังสินค้าด้วยระบบโซ่อุปทาน 

Importance of warehouse, basic principles of 

warehouse operation, warehouse classification, 

factors of planning of location choosing, inventory 

management system, and Warehouse 

management by supply chain system 

122342 การจัดการคลังสินค้า         3(2-2-5) 

Warehouse Management 

ความส าคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐาน

ของการด าเนินงานคลังสินค้า การจ าแนกประเภท

คลังสินค้า การเลือกท าเลที่ตัง้ ศูนย์กระจายสินค้า 

การพยากรณ์ ระบบการจัดซื้อ การจัดการต้นทุน

คลังสินค้า ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การ

จัดการคลั งสินค้ าแบบลีน  สารสน เทศและ

เทคโนโลย ีกฎหมายส าหรับคลังสินค้า 

       Importance of warehouse, basic 

principles of warehouse operations, warehouse 

classification, location choosing, a distribution 

center, forecasting, procurement system, 

warehousing cost management, inventory 

control system, lean warehouse management, 

Information and Technology, and Laws for 

warehouses 

ปรับชื่อ

รายวิชา, 

ปรับรหัส

รายวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  122241 การจัดการการขนส่ง                     3(2-2-5) 

Transportation Management 

แนวคิดการจัดการการขนสง่ การเลือก

รูปแบบการขนสง่ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

การขนส่งระหวา่งประเทศ พาหนะและอุปกรณ์

ด้านการขนสง่ ต้นทุนในการขนส่ง การจัดเส้นทาง

การขนส่ง การจัดการรถขนสง่ การจดัการ

บุคลากรด้านการขนสง่ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ

การขนส่ง 

The concepts of transportation management, 

mode selection, multimodal transport, 

transportation for export, vehicles & equipment, 

transportation costs, routing, transport vehicles 

management, transporter Management, and the 

laws that are related to transportation 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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  122343 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสตกิส์ 3(2-2-5) 

Information Technology for Logistics     

แนวคิดการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ การ

จัดการฐานข้อมูลในการวางแผนและการ

ด าเนินงานโลจิสตกิส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรม 

ERP โปรแกรมส าหรับการพยากรณ์ การจัดการ

ตารางการผลิต การบรหิารสินค้าคงคลัง การคิด

ต้นทุนและค่าบริการขนสง่ การบรหิารการจัดเก็บ

สินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้า และการจัด

ตารางเวลาการปฏบิัติงาน การน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 

Concept of management of information 

technology, databases management and their 

use in planning and logistics operations,  the 

application of ERP programs, forecasting 

programs, production schedule management, 

inventory management, costing and freight 

charges, product storage and transfer 

management and scheduling operations, the 

application of information technology to develop 

and increase efficiency of industrial logistics 

systems 

รายวิชา

เปิดใหม ่

  122344 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่อุปทานเพือ่

สิ่งแวดล้อม                                 3(2-2-5) 

Green Logistics and Supply Chain 

Management  

แนวคิดการจัดการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทาน

เพื่อสิ่งแวดล้อม การจัดการโลจสิติกส์และโซ่

อุปทานในแบบของ Green SCOR Model เคร่ืองมือ

ส าหรับการวิเคราะห์โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานเพื่อ

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการจัดการโลจสิติกส์

และโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การประเมินระดับ

ความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมของการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้แนวคิดการ

จัดการโลจสิติกสแ์ละโซ่อุปทานเพื่อสิง่แวดล้อม 

แนวทางการจัดการโลจสิติกส์และโซอุ่ปทานเพื่อ

สิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ  

Concepts in green logistics and supply chain 

management, green logistics and supply chain 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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management in the Green SCOR Model, tools 

for green logistics and supply chain analysis, the 

impact of green logistics and supply chain, 

assessment of environmentally friendly of 

logistic and supply chain management, 

application of green logistics and supply chain 

management concepts, practices for global 

green logistics and supply chain management 

122440 การจัดการธุรกิจบริการ            3(2-2-5) 

Service Business Management 

หลักการจัดการธุรกิจบรกิาร การใหบ้รกิาร 

ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การด าเนินงาน การ

ควบคุมคุณภาพของธุรกิจบรกิาร บทบาท 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบรกิารส าหรับ

การพัฒนาประเทศ และกรณีศกึษา 

Principles of service business management, 

service, types, characteristics, operation, service 

quality, role, feature of service entrepreneur foe 

national development and case studies   

122251 การจัดการธุรกิจบริการ         3(2-2-5) 

Service Business Management 

หลักการจัดการธุรกิจบรกิาร การใหบ้รกิาร 

ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การด าเนินงาน การ

ควบคุมคุณภาพของธุรกิจบรกิาร บทบาท 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบรกิาร

ส าหรับการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรกิาร และกรณีศกึษา 

   Principles of service business 

management, service, types, characteristics, 

operation, service quality, role, feature of 

service entrepreneur for national development, 

hospitality Industry and case studies 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

  122252 การจัดการธุรกิจค้าปลีก         3(2-2-5) 

Retail Business Management 

ความหมาย นิยาม ประเภท และลักษณะ

พืน้ฐานของธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ รูปแบบ

และวิธีการด าเนินงาน การบรกิาร การตลาด กลุ่ม

ลูกค้าเปา้หมาย ปัจจัยภายในและภายนอกที่มี

อทิธิพลต่อธุรกิจค้าปลีกประเภทต่าง ๆ และ

แนวโนม้ในอนาคตของธุรกิจค้าปลกี 

สภาพแวดล้อมและการแขง่ขันธุรกิจค้าปลีกใน

ภาพรวม รูปแบบต่าง ๆ ของการด าเนินการ ธุรกิจ

ค้าปลีก พฤติกรรมผูบ้รโิภคในธุรกิจค้าปลีก การ

บรหิารธุรกิจค้าปลกีในด้านการบรหิารจัดการการ

งานส่วนหน้าร้านและไมม่ีหน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ การ

เลือกท าเลและการจัดรูปแบบ ร้านค้า 

Meaning definition types and basic 

characteristics of retail business, operation 

methods, services, marketing, target customers, 

Internal and external factors that influence 

various types of retail businesses, the future 

trend of retail business, environment of retail 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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business , forms of retail business operation, 

consumer behavior in retail retail business 

management in storefront and non-storefront 

management, products, location selection and 

store formatting 

 

  122253 การจัดการวสิาหกิจชุมชน         3(2-2-5) 

Community Enterprise Management 

แนวคิดเศรษฐกิจชมุชน แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

ลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ประเภทของวิสาหกิจ

ชุมชน กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชมุชน การ

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑข์องวิสาหกิจชุมชน การ

จัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน กลยทุธ์การ

พัฒนาความเข้มแขง็ของวสิาหกิจชุมชน การสรา้ง

เครือข่ายของวิสาหกิจชมุชน และการสื่อสาร

การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

The concepts of community economics, the 

concepts of community enterprises, the 

characteristics of community enterprises, the 

categories of community enterprises, process 

development of community enterprises, 

production and production development of 

community enterprises, marketing management 

of community enterprises, development 

strategies of community enterprises, networking 

of community enterprises, and Marketing 

communications for community enterprises 

รายวิชา

เปืดใหม ่

  122354 การจัดการธุรกิจศึกษา                  3(2-2-5) 

Education Business Management 

แนวคิดและประเภทธุรกิจศึกษา อุปสงค์และ

อุปทานทางการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา 

ต้นทุนและผลตอบแทนทางการศึกษา 

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศกึษา กลยุทธ์

การจัดการธุรกิจศึกษา การวิเคราะหก์รณีศกึษา

ธุรกิจศึกษาไทย 

Type and concept of education business, 

demand and supply education, education 

investment, cost and benefit education, 

education environment, education business 

strategies management and case study of 

education business 

รายวิชา

เปิดใหม ่
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กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต                                                   กลุ่มวิชาการศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

122450 การฝกึงาน           6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการงานใน

สถานประกอบการ องคก์ารภาครัฐ หรือเอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills, in the management in 

private or government workplace 

122420 การฝกึงาน        6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

งานในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรือ

เอกชน 

Training, learning, gaining experience, 

improving working skills, in the management in 

private or government workplace 

ปรับรหัส

รายวิชา 

122451 สหกิจศึกษา           6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการงานใน

ฐานะพนักงานฝกึหัดในสถานประกอบการ องคก์าร

ภาครัฐ หรือเอกชน 

Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in the management as an 

apprentice in private or government workplace 

122422 สหกิจศึกษา                              6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การฝึกปฏิบัติงานในองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ในฐานะพนกังานฝกึหัดโดยมี

พนักงานทีป่รกึษาที่องค์กรมอบหมายให้ท าหน้าที่

ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตัิงานของนกัศึกษา มีการ

ก าหนดลกัษณะแผนงานการปฏิบตัิงาน และท า

รายงานภายหลังเสร็จสิน้การปฏิบัตงิานเพื่อการ

ประเมินผลการศึกษา  

Practical training in various organizations: 

public and private sectors. As a trainee with a 

staff advisor assigned by the organization to be 

in charge of student performance. The work 

plan has been defined. And make a report after 

the completion of the work for educational 

evaluation 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

122452 การศึกษาอิสระ         6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการบรหิารจัดการของ

องค์การ 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussion in the management of organization 

122421 การศึกษาอิสระ        6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวจิัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านการจัดการธุรกิจ 

Studying, collecting data, researching, 

analyzing, report writing, presenting and 

discussion in business management 

 

ปรับรหัส

รายวิชา, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต คงเดมิ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)    

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)    

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)    

   001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)    

122130 ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 122110 ธุรกิจเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

128120 หลักการตลาด 3(3-0-6)    

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)    

   124132 การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

   126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6)    

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6)    

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

หรือ* 

3(3-0-6)    

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5)    

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล 3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 122120 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

124151 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5)    

   121101 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

   128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพื้นฐานทาง

ธุรกิจ 

3(2-2-5)    

      

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6)    

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

   100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

122210 พฤติกรรมองคก์ารและภาวะผู้น า  3(3-0-6) 122210 พฤติกรรมศาสตร้พื่อการพัฒนา

องค์กรธุรกิจ 

3(2-2-5) 

122230 การใชข้้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)    

   122211 การจัดการการผลิตและการ

ปฏิบัติการ 

3(2-2-5) 

122231 การวิเคราะห์เชงิปรมิาณเพื่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

3(2-2-5)    

126100 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งต้น 3(3-0-6)    

   146132 การฟังและการพูดใน

ชีวติประจ าวัน 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5)    

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6)    

   002201 พลเมืองใจอาสา 3(3-0-6) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

122220 การจัดการการผลิตและการ

ปฏิบัติการ 

3(2-2-5)    

122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)    

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ 1 

3(2-2-5)    

   122220 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

   122221 ภาวะผู้น าและการจัดการองคก์ร

เพื่อความเป็นเลิศ 

3(2-2-5) 

   124213 การบัญชีบรหิาร 3(3-0-6) 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2564 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

121211 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)    

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5)    

   122310 วิทยาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

3(3-0-6) 

122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5)    

   122311 การจัดการนวตกรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

122420 
การจัดการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่

อุปทาน 
3(2-2-5) 122312 

การจัดการโลจสิติกสแ์ละห่วงโซ่

อุปทาน 
3(2-2-5) 

   
221302 เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์ทาง

ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การเป็นผู้ประกอบการ 

3(2-2-5) 122320 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม ่

3(2-2-5) 

122333 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 122321 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

122433 นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการ

ความรู้ 

3(2-2-5)    

   122322 การออกแบบแผนธุรกิจ 3(0-3-2) 

146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ 2 

3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์

เฉพาะ 

3(3-0-6) 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2559 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)    

   122410 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(2-2-5) 122412 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(2-2-5) 

122443 การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ด าเนินธุรกิจ 

3(2-2-5) 122411 การศึกษาความเป็นไปได้การ

จัดตั้งธุรกิจ 

3(2-2-5) 

122432 สัมมนา  1(0-3-2) 122413 สัมมนา 1(0-3-2) 

122xxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

122450 ฝึกงาน  6 หน่วยกิต 122420 การฝึกงาน  6 หน่วยกิต 

122451 สหกิจศกึษา   6 หน่วยกิต 122421 การศึกษาอิสระ  6 หน่วยกิต 

122452 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 122422 สหกิจศกึษา   6 หน่วยกิต 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

วันท่ี 8 กันยายน 2563 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อ.จติติมา สกุลเจียมใจ    ประธานหลักสูตร 

2. ผศ.สุธี ขวัญเงนิ    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3. ดร.ฑาริกา พลโลก    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

4. ดร.สุจติรา วสุวัต    อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

5. ดร.อภญิญาภรณ์ โสภา   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

6. ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7. อ.สิริมา นาคสาย    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

8. รศ.ดร. กฤตภา  แสนไชยธร   ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

9. ผศ.ดร. อรรถไกร  พันธุ์ภักดี   ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

10. นายเกียรติภูมิ  ปันตา    ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ลาราชการ) 

2. ดร.ธีรุตม ์หมื่นวงศเ์ทพ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ลาราชการ) 

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. ลักษณะโดยรวมของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีดังนี้ 

1.1 ควรปรับชื่อรายวิชาที่เป็นเอกเลือกให้มคีวามน่าสนใจมากขึ้น เช่น ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ เปลี่ยนเป็น ธุรกิจระหว่างประเทศและกลยุทธ์ยุคดิจทิัล เป็นต้น 

1.2 ควรจะมีรายวิชาที่สื่อไปในทิศทาง data analytic เพื่อให้นิสติคิดวิเคราะห ์แก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึน้จรงิได้ 

1.3 วิชาในเอกเลือกสามารถที่จะน ามารวมกันและตั้งเป็นรายวิชาใหม่ให้มีความครอบคลุม

มากขึ้น เช่น รวม 3 วิชา คอื ภาวะผู้น ามอือาชีพ การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการวิกฤตทาง

ธุรกิจ ให้เป็นรายวิชาเดียว คือ ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลงในภาวะวิกฤต เป็นต้น 
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2. รายวิชาเอกเลือก 

ควรจะต้องก าหนดรายวิชาใหม้ีความน่าสนใจกว่านี ้เช่น กลุ่มรายวิชาด้านการจัดการ

องค์กร อาจจะต้องเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ E-Business E-commerce หรอืรายวิชาเกี่ยวกับ IT เข้ามา

สนับสนุน  กลุ่มรายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการควรจะแบ่งเป็นบรรยาย 50 และปฏิบัติ 50 เน้น 

project based learning และกลุ่มรายวิชาด้านการจัดการโลจสิติกส์ อาจจะต้องมรีายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซือ้จัดหา เข้าไปด้วย เป็นต้น 

3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ คอื ผูป้ระกอบการและผู้ปฏิบัติงานที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจทิัล 

และนิสติจบไปแล้วควรที่สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งควบคุมภาวะทางอารมณข์องตนเองได้

เป็นอย่างดี 

4. ปรัชญา 

ข้อเสนอแนะ คอื ปรัญชามีความน่าสนใจ โดยต้องปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญามากขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ครบถ้วนดี 

6. โครงสร้างหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิต 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ มคีวามเหมาะสมทัดเทียมกับสถาบันอื่นได้ 

7. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และกลยุทธห์รอืกิจกรรมของนิสิต 

ข้อเสนอแนะ ควรระบุลักษณะอันพึงประสงค์ที่โดดเด่นให้สอดคล้องกับการบริหารธุรกิจ ใน

ปัจจุบันและอนาคต โดยก าหนดให้ผู้เรยีนจบมามีทักษะด้านการบริหาร การมีบุคลิกภาพและภาวะผูน้ า 

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการน าเสนอด้วยสื่อที่เหมาะสม 

 

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น. 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

วันที่ 8 กันยายน 2563 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงนิ  

Assistant Professor Suthee Khwanngern  

 

ชื่อ-สกุล นายสุธี ขวัญเงนิ   

รหัสประจ าตัวประชาชน 31799001xxxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์   

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1674   

065-594-7890 

Email Khwan_ngern@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2539 บัญชบีัณฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิชาการ  

สุธี ขวัญเงนิ (2563). การเลิกจ้าง...ทางรอดวิกฤตจริงหรอื?. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ท 

เทิรน์วิจัย ครั้งที่ 6, (29 พฤษภาคม 2563). ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์. หน้า 1081-1093.   
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ประวัติ 

ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ 

        Theerut Muenwongthep, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16409000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

091-838-7519 

Email Theerut.mu@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2555 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2550 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) (เกียรตนิิยมอันดับ 1)  

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา, จังหวัดพะเยา 

 

ผลงานวิชาการ 

ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, สุริยา ส้มจันทร์, ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ และอัจฉราวดี แก้ววรรณดี. (2563). 

การศกึษาระบบโลจสิติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในพืน้ที่ภาคเหนือผา่นด่านบ้านฮวก จังหวัด

พะเยา สู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. หนา้ 91-107. 

ฑาริกา พลโลก, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, เรืองรอง สุวรรณ์การ, วรัญญา ไชยทารินทร์, ดัสสัน เสมอเชื้อ 

และอังคณา ปานเทือก. (2563). การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง         

จ.พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมอืงเศรษฐกิจชายแดน. ใน การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

หนา้ 108-123. 

จติติมา สกุลเจยีมใจ, นิรมล พรมนลิ, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ฑาริกา พลโลก, ณปภา สุวรรณรงค์ และ    

ดัสสัน เสมอเชื้อ. (2563). การจัดการบริษัทขยะจ าลองแบบมีสว่นร่วมของต าบลหนองหล่ม 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 

7 กุมภาพันธ์ 2563, เชยีงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. หน้า 139-152. 

Muenwongthep, T. (2019). Supply Chain Management of Agro Safety Tourism along the Ing 

River’s Route, Thailand. International Journal of Supply Chain Management, October 

2019. 8(5), 536-550. 
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ประวัติ  

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน  

Satit Chuayounan, Ph.D.  

 

ชื่อ-สกุล นายสาธิต เชื้ออยู่นาน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36356010xxxxxx  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

083-570-2728 

Email Satit.up@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (เศรษฐศาสตร์การศกึษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2560 ศกึษาศาสตรบัณฑติ (ศกึษาศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2544 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การจัดการธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ 

สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2560). การวิจัยผสานวิธีแบบการส ารวจเป็นล าดับ: แนวคิดและการประยุกต์ใช.้ 

Veridian E-Journal, Silpakorn University, มกราคม-เมษายน 2560, 10(1), 1394-1404. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน, ยุทธนา ไชยจูกุล, สุนทร คล้ายอ่ า และณัฐวุฒิ อรินทร์. (2560). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐ. Veridian 

E-Journal, Silpakorn University, มกราคม-เมษายน 2560, 10(1), 1405-1421.  
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สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2559). หลักการเขียนการอภปิรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ. Veridian E-

Journal, Silpakorn University, กันยายน-ธันวาคม 2559, 9(3), 2456-2462. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน, ชุติมา นุกาศ, ณัฐชา จันต๊ะคาด, ณัฐมล ชัยชนะ, เสาวลักษณ์ จันระวังยศ, อกนิษฐ์ 

จรงิจิตร และอรพรรณ จันต๊ะคาด. (2561). พฤติกรรมการบริโภค ความเข้าใจและทัศนคตติ่อ

การรับผดิชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมธุรกิจรา้นสะดวกซือ้ ของนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน,์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561, 20(2), 19-26. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2562). ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการบิ๊กแบร์ยิม อ าเภอเมอืงพะเยา 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, มกราคม-มิถุนายน 2562, 21(1), 1-6. 

Satit Chuayounan, Wuthichai Chairinkam, Jaruwan Poshyananda, Naris Srisawang, Adsadakorn 

Chadtranan, Nawaporn Ketsuwan, Ariya Phaokrueng, Surasit Pampa and Panitan 

Pramoon. (2020). Human’s Cultural Consciousness Recovery and Cultural Searching 

(Housing, Town and City) within Kwan Phayao’s Lake Coast. International Journal of 

Psychosocial Rehabilitation, March 2020, 24(4), 800-804. 

Satit Chuayounan, Nawaporn Ketsuwan and Nattawut Somyarone. (2017). The Elderly’s working 

Happiness in THAILAND’s Rural Society; A case study of DOKKHAMTAI Sub-province: 

The meaning and promotion guideline. In International Conference on Finance, 

Management and business. Jakarta, Indonesia, 12 December 2017, 308-315. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน และจารุวรรณ โปษยานนท์. (2561). ความพึงพอพอใจของผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาต าบลดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมการสร้างสังคมอุดมปัญญา

ในยุคไทยแลนด์ 4.0". 25 กุมภาพันธ์ 2561, ล าพูน: วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 243-255. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน และสุนทร คล้ายอ่ า. (2561). ผ้าทออีสาน บ้านใหม่ราษฎร์บ ารุง จังหวัดพะเยา: แนว

ทางการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ครั้งที่ 5, 20 สิงหาคม 2561, อุบลราชธานี: คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 74-87. 

สาธิต เชื้ออยู่นาน, กฤษณะพงศ์ แดงมณ,ี พชรพรรณ สุขทรัพย์, สุภาวรรณ ใจปันธิ, อัญชลี ธนะกูลบริ

ภัณฑ์ และเจนจริา ยะถาคา. (2561). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของผู้ประกอบการกุ้ง

เครย์ฟิช ผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน การประชุมวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนาจติใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2. 9 กันยายน 2561, น่าน: 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 579-585. 
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สาธิต เชื้ออยู่นาน. (2561). บทความปริทัศน์ ความสุขจากการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ: แนวคิดการ

วิเคราะห์และโมเดลสมมตฐิานปัจจัยเชิงสาเหตุ. ใน การประชุมวิชาการ การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ครั้งที่ 2. 9 กันยายน 

2561, น่าน: วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 307-317. 
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ประวัติ  

ดร.ฑารกิา พลโลก  

Thariga Pholloke, D.B.A.  

 

ชื่อ-สกุล นางสาวฑาริกา พลโลก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 54201000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1508 

088-266-5256 

Email ph.thariga@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562  บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

พ.ศ. 2551  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

พ.ศ. 2549  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)    

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จังหวัดพะเยา  

 

ผลงานวิชาการ  

อภญิญาภรณ์ โสภา, ฑาริกา พลโลก และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2563). ปัจจัยของมาตรการการดูแล

ผลติภัณฑท์ี่สง่ผลต่อประสิทธิภาพองค์กร. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(2), 13 พฤษภาคม 2563, หน้า 81-99.  

ฑาริกา พลโลก, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, เรืองรอง สุวรรณ์การ, วรัญญา ไชยทารินทร์, ดัสสัน   เสมอเชื้อ 

และอังคณา ปานเทือก. (2563). การจัดการโลจิสติกส์ด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.

พะเยา เพื่อยกระดับการค้าชายแดนไปสู่เมอืงเศรษฐกิจชายแดน. ใน การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 (7 กุมภาพันธ์ 2563), เชยีงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

หนา้ 108-123. 

จติติมา สกุลเจยีมใจ, นิรมล พรมนลิ, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ฑาริกา พลโลก, ณปภา สุวรรณรงค์ 

และดัสสัน เสมอเชื้อ. (2563). การจัดการบริษัทขยะจ าลองแบบมีสว่นร่วมของต าบลหนอง

หล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้ง

ที่ 7 (7 กุมภาพันธ์ 2563), เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแมโ่จ.้ หน้า 139-152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 
 

ประวัติ 

ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 

Boonyanuch Cheewakiatyingyong, D.B.A. 

 

ชื่อ-สกุล นางบุญญานุช  ชีวาเกียรติยิ่งยง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3601000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1658 

093-225-9354 

Email boonyanuchc@yahoo.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Doctor of Business Administration (Human Resource 

Management and Organization Behavior) 

Chungnam National University, South Korea   

      พ.ศ. 2549 บัญชมีหาบัณฑติ (การบัญชี)  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2539 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดกรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2529    บัญชบีัณฑติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

บุญญานุช ชีวาเกียรตยิิ่งยง และอัศวเทพ อากาศวิภาต. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงนิทุน 

การจา่ยเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ดัชนี DJSI. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ



141 

 
 

นอร์ทเทิรน์วิจัย ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563, 29 พฤษภาคม 2563, ตาก: วิทยาลัยนอร์ท

เทิรน์. 97-106. 

Cheewakiatyingyong, B. (2019). The Mediating Role of Innovative Organization in the Relationship 

between Entrepreneurial Competencies and Business Growth. In The 3rd International 

Academic Conference on Economics, Business and Social Sciences - “Contemporary 

Academic Issues in a Modern Society”, 21-23 December 2019, Tbilisi: Georgia. 11-16. 

บุญญานุช ชีวาเกียรตยิิ่งยง. (2561). ความผูกพันต่อองค์กรกับการรับรู้การสนับสนุนขององค์กรและ

หัวหนา้งาน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561, 

25 พฤษภาคม 2561, ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์. 106-109. 

บุญญานุช ชีวาเกียรตยิิ่งยง. (2561). ความเป็นผู้น ากับการกระตุ้นนวัตกรรมองคก์ร. ใน การประชุม

วิชาการระดับชาติพบิูลสงครามวิจัย ครัง้ที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561, 23 มีนาคม 2561, 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม. 310-318. 
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ประวัติ  

ดร.สุจิตรา วสุวัต 

Suchitra Vasuvat, Ph.D 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุจิตรา วสุวัต 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31006011XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1608  

062-829-6426  

Email suchitra.va@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 การจัดการดุษฏีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การบริหารองคก์ารและการจัดการ) 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540  คุรุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2531  ศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิชาการ 

สุจิตรา วสุวัต และฤทัยภัทร พิมลศร.ี (2563). กลยุทธ์การบริหารจัดการโฮมสเตย์ เพื่อสุขภาวะชุมชน

บ้านโซ้ หมูบ่้านเกษตรวิถีพุทธ จังหวัดพะเยา. วารสารสิรนิธรปริทรรศน ์มหาวิทยาลัยมหา

มกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรนิธรราชวิทยาลัย. 21(1), มกราคม -มิถุนายน 2563, หน้า 118-

127. 
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ประวัติ  

ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา  

Apinyaporn Sopa, D.B.A. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวอภญิญาภรณ์ โสภา  

รหัสประจ าตัวประชาชน 14805000XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1651  

083-622-7176  

Email apinyaporn.so@up.ac.th  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2555 บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2552 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 

ผลงานวิชาการ  

อภญิญาภรณ์ โสภา, ฑาริกา พลโลก และธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ. (2563). ปัจจัยของมาตรการการดูแล

ผลติภัณฑท์ี่สง่ผลต่อประสิทธิภาพองค์กร. วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 4(2), 13 พฤษภาคม 2563, 81-99. 
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ประวัติ   

นางจติติมา สกุลเจยีมใจ  

Jittima sakuljiamjai  

 

ชื่อ-สกุล นางจิตตมิา สกุลเจียมใจ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36001010XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์  

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1670  

080-221-7222 

Email jittimasakul@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2543 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2546 บริหารธุรกิจบัณฑติ (การตลาด)    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ. 2540 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

จติติมา สกุลเจยีมใจ, นิรมล พรมนลิ, ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ, ฑาริกา พลโลก, ณปภา สุวรรณรงค์ 

และดัสสัน เสมอเชื้อ. (2563). การจัดการบริษัทขยะจ าลองแบบมีสว่นร่วมของต าบลหนอง

หล่ม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้ง

ที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ.้ 139-152.   

นิรมล พรมนลิ, จิตติมา สกุลเจียมใจ, ณปภา สุวรรณรงค์ และนรษิรา ประสทิธิปานวัง. (2563). โอกาส

การส่งออกสินค้าภาคเหนือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงผ่านด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา. 
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ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดา้นบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2563. เชียงใหม่: 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 124-138.  
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ประวัติ  

นางสาวสิริมา นาคสาย  

Sirima Naksai  

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสิรมิา นาคสาย  

รหัสประจ าตัวประชาชน 33305006XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์  

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1608  

087-256-9030  

Email sirimanaksai@gmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2548  เศรษฐศาสตรบัณฑติ   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

ผลงานวิชาการ 

สิรมิา นาคสาย. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และการเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิรน์วิจัย ครั้งที ่6, 29 พฤษภาคม 

2563, ตาก: วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์. 1062-1066. 
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ภาคผนวก ฉ  

แผนภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร



148 

 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ป ี

2564 2565 2566 2567 2568 

1* นายสุธี ขวัญเงิน 31799001xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

บธ.ม. 

บช.บ. 

 

 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

2543 

2539 

 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

2 นายธีรุตม์ หมื่นวงศ์เทพ 16409000XXXX อาจารย์ ปร.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

บรหิารธุรกิจ 

 

การจัดการธุรกิจ 

(เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2561 

2555 

2550 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

3 นายสาธิต เชือ้อยู่นาน 36356010XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

 

ศ.ม. 

 

ศษ.บ. 

บธ.บ. 

การวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์

ประยุกต์ 

เศรษฐศาสตร์

การศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิรฒ 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 

 

 

2546 

 

2560 

2544 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

4* นางสาวฑาริกา พลโลก 5420100XXXXX อาจารย์ บธ.ด.  

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2562 

2551 

2549 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

5 นางบุญญานุช  

ชีวาเกียรตย่ิงยง 

30010002XXXXX อาจารย์ D.B.A 

 

 

 

บช.ม. 

บธ.บ. 

บช.บ. 

Human Resource 

Management 

and 

Organizational 

Behavior 

การบัญช ี

การจัดการทั่วไป 

Chungnam National University, 

South Korea 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2557 

 

 

 

2549 

2539 

2529 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี จ านวนชั่วโมงภาระงานสอน/ป ี

2564 2565 2566 2567 2568 

6* นางสาวสุจิตรา วสุวัต 31006011XXXXX อาจารย์ กจ.ด. 

 

บธ.ม. 

 

 

ค.บ. 

 

ศศ.บ. 

การจัดการ

ภาครัฐ 

การบรหิาร

องค์การและการ

จัดการ 

คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุิต 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2553 

 

2540 

 

 

2540 

 

2531 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

7* นางสาวอภญิญาภรณ์ โสภา 1480500OXXXXX อาจารย์ บธ.ด. 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

 

 

การจัดการทั่วไป 

(เกียรตินิยม

อันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2562 

2555 

2552 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

8* นางจิตติมา สกุลเจียมใจ 3600101Oxxxxx อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

รป.บ. 

 

การตลาด 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2543 

2546 

2540 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

9 นางสาวสิริมา นาคสาย 33305006XXXXX อาจารย์ บธ.ม. 

ศ.บ. 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 

2548 

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 

หมายเหตุ  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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