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คำนำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็น
หลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
และเป็ นตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสาระส าคัญ ของการปรั บปรุง หลั ก สู ต รในครั้ง นี้ ได้ ปรั บ
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มุ่งผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถดารงตนในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมภายใต้ กระแสโลกาภิ วัต น์ ที่มี การสื่ อสารแบบไร้พ รมแดน
มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยปรับคาอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับการเตรียมคนเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาและวิพากษ์
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
6 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
Bachelor of Business Administration Program in
General Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Bachelor of Business Administration
(General Management)
B.B.A. (General Management)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การจัดการทั่วไป
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี

5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 รหัสหลักสูตร
25541471103974
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในการประชุ ม ครั้งที่ 2/2558 วั น ที่ 30
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั กสู ต รของสภาวิช าการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.4 สภาวิ ช าการในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น ที่ 22 เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2559
ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองงานวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2559 วั น ที่ 24
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2559 วัน ที่ 6 เดือ นกุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. 2559
ได้อนุมัติเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้
8.1 อาชีพในองค์กรธุรกิจและอาชีพอิสระ
8.1.1 นักธุรกิจ
8.1.2 นักวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
2

8.1.3 พนักงานในบริษัท
8.1.4 พนักงานธนาคาร
8.1.5 พนักงานธุรการ
8.2 อาชีพในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
8.2.1 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
8.2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8.2.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
8.2.4 นักวิชาการการเงินและบัญชี
8.2.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ
8.2.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อาจารย์พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น
3 7106 00098 48 4

อาจารย์ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล
3 7301 00134 02 3

อาจารย์พงษ์สันติ์ ตันหยง
3 6201 00661 69 5

4

อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา
3 7399 00139 00 1

ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ทางวิชาการ
อาจารย์
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
อาจารย์
- บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์
- บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม

3

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2550
2541
2552
2546
2546
2535
2537
2535

ลาดับ
5

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
อาจารย์ ดร.ไพรัช มากกาญจนกุล
3 1022 01324 63 1

ตาแหน่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
ทางวิชาการ
อาจารย์
- DMS.(Management Sciences)
Technological University of the
Philippines
- บธ.ม.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2546

2532
2534
2527

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 และ 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่11) เศรษฐกิจชะลอตัวลงและเริ่ มแสดงให้เห็นข้อจากัด
ของการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่ จะตกอยู่ในฐานะประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะ ภายใต้เงื่อนไขการลดลงของกาลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่
เพียงพอ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างการผลิตล่าช้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้ อมและบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิ ดและหลักการในการวางแผนที่ส ำคัญ ดังนี้ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้
หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (2) คนเป็ นศู นย์ กลางของการพั ฒ นาอย่ างมีส่ ว นร่วม (3) การ
สนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทยเริ่ ม เสื่ อ มถอยและสั ง คมไทยมี แ นวโน้ ม เป็ น สั ง คม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายส่งผลให้ละเลยเรื่อง
วินั ย มี ความเห็ น แก่ตัว ไม่รู้ จั กเสี ย สละ ไม่เอื้อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และขาดความรับผิ ด ชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโน้ มการเป็ น สั งคมพหุ วัฒ นธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ที่ก่ อให้ เกิดการน า
วัฒนธรรมต่างชาติมาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ซึ่งส่ งผลให้ เกิดความขัดแย้งในสั งคมในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่ านมา ความขัดแย้งในเชิงความ
คิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อ งกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่ มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะ
เข้ า มามี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศในทุ ก ระดั บ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า น
บริหารธุรกิจที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์ก ารทางธุรกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ ที่ เหมาะสม เข้ามาใช้ให้ เป็ นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่ สร้าง
ความสามารถในกิ จ การธุ ร กิ จ มี ค วามจาเป็ น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางด้านการ
บริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนที่ยังขาดแคลนอีกมากในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการ
ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามพร้ อ มและมี ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ งานทั น ที และสามารถพั ฒ นาตนเองให้
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวเรียนรู้เกี่ยวกับองค์การธุรกิจ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเป็ นการเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ มีองค์
ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับชุมชน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ ก าหนดว่ า “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ให้ ก ารศึ ก ษา ส่ งเสริม วิ ท ยาการและวิช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน วิ จั ย ให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และ
ส่งเสริม “วิทยฐานะครู ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒ นา
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ท้องถิ่น จึงให้ความสาคัญกับท้องถิ่น ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป
ของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารความหมายได้ดี มีคุณ ธรรม ตระหนักในคุณ ค่าของศิล ปะและวัฒ นธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาในกลุ่มวิชาแกนทางบริหารธุรกิจ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
รายวิช าการจัดการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม รายวิช าการบริห ารส านักงาน รายวิช าการ
บริหารการผลิต รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
13.3 การบริหารจัดการ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา
โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการกาหนดเนื้ อหาและกลยุทธ์การสอน
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้ค วามสามารถและภาวะผู้ น าด้ านการจั ด การธุร กิ จ ยึ ด มั่ น ใน
คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดาเนินชีวิตย่อมต้องมีการปรับตัว
ให้ เข้ากับ สภาพแวดล้ อมต่างๆ เพื่ อความอยู่รอดไม่ ว่าจะเป็น รูปแบบของการดารงชีวิต การค้าขาย
การสื่อสารและกิจกรรมอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสะดวกสบาย ในทุกๆ ด้าน
เป็นการพัฒนาด้านวัต ถุโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นหลัก และลดบทบาทการให้ความสาคัญของการพัฒ นา
ด้านจิ ตใจลงอย่ างสิ้ น เชิง ดังนั้ น จึ ง จาเป็ นต้อ งมีการจัดการที่ ก่อให้ เกิ ด สมดุล ในทิศทางที่เหมาะสม
ระหว่างเศรษฐกิจกับจิตใจโดยต้องดาเนินไปด้วยกัน
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มีความพร้อมที่จะจัดหลักสู ตรการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ มุ่งหวังที่จะเติมเต็มสังคมโดยการผลิตบัณฑิต
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม และมีจรรณยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบ
อาชีพทางธุรกิจ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ
1.3.4 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี จิต อาสา มีค วามรับ ผิ ดชอบ และใช้ ภูมิ ปั ญ ญาเพื่ อพั ฒ นา
ท้องถิ่น
1.3.5 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาวะผู้ น า การท างานเป็ น ที ม และ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.1 ปรับปรุงหลักสูตร

กลยุทธ์
1) พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

การจัดการทั่วไปให้มีมาตรฐาน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2) รายงานผลการประเมิน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ

หลักสูตร

ป.ตรีที่ สกอ.กาหนด

2) ติดตาม ประเมินผลหลักสูตร

3) หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่สม่าเสมอ

มาร่วมวิพากษ์หลักสูตร

3) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร
2.2 ปรับปรุงหลักสูตร

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ 1) รายงานผลการประเมินความ

การจัดการทั่วไปให้สอดคล้อง

ความต้องการขององค์กรหรือ

พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ

กับความต้องการของภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการ / ความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรม และ

ของตลาดแรงงาน

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หลักสูตร

2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ทักษะความรู้ ความสามารถใน
การทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
3) เอกสารการประสานงานกับ
ภาคธุรกิจ
4) รายงานผลการฝึกงานของ
นักศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

2.3 พัฒนาบุคลากรด้าน

1) สนับสนุนบุคลากรด้าน

1) ปริมาณงานบริการวิชาการ

การเรียนการสอน และบริการ

การเรียนการสอนให้ทางาน

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

วิชาการให้มีประสบการณ์

ด้าน การบริการวิชาการ

2) ใบประกาศนียบัตรผ่าน

เพื่อสนับสนุน ด้านการเรียนรู้

แก่องค์กรภายนอก

การอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ

ของนักศึกษา

2) อาจารย์ใหม่ต้องผ่าน

3) คาสั่งให้อาจารย์ไปอบรม

การอบรมหลักสูตรเบื้องต้น

4) ใบรับรองคุณวุฒิหรือวิชาชีพ

เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการสอน
และการประเมินผลการสอน
3) อาจารย์ต้องมีใบรับรอง
คุณวุฒิหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ใช้
ในการสอนปฏิบัติ
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในภาคฤดู ร้อ น โดยก าหนดให้ ระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – เดือน พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – เดือน เมษายน
ภาคฤดูร้อน
เดือน พฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาจากการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาสู่ ก ารเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา
2.3.2 การบริหารด้านเวลาเนื่องจากกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีมาก
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ดูแลและให้คาแนะนาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และ
ชี วิ ต ส่ ว นตั ว รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริม สร้ างพื้ น ฐานความรู้แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการเรีย น
ระดับอุดมศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนนักศึกษาที่จะสาเร็จ
การศึกษา

2559
200
200

ปีการศึกษา
2561
200
200
200
600

2560
200
200
400

2562
200
200
200
200
800
200

2563
200
200
200
200
800
200

2562
8,400,000
840,000
9,240,000

2563
8,400,000
840,000
9,240,000

2562

2563

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2559
2,100,000
210,000
2,310,000

ปีงบประมาณ
2560
2561
4,200,000
6,300,000
420,000
630,000
4,620,000
6,930,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
1.4 รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน (บาท)
งบครุภัณฑ์ (บาท)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา (คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2561

2559

2560

3,265,680
60,000
-

3,265,680
120,000
-

3,265,680
180,000
-

3,265,680
240,000
-

3,265,680
240,000
-

3,325,680

3,385,680

3,445,680

3,505,680

3,505,68

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

200
16,628

400
8,464

600
5,742

800
4,382

800
4,382
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ข้ อ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่
เกิน 8 ปีการศึกษา สาหรับ การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ข) ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
ข้อกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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127
30
9
6
6
6
3
91
39
33
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English at Work

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องต้น
Basic Lao
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000127

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
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รหัสวิชา
4000128
4000129
4000130
4000131

รหัสวิชา
1551605
1551606
2562302
3521103
3522301
3531101
3543101
3561101
3561401

ชื่อวิชา
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
ข้อกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
1. กลุ่มวิชาแกน จานวน
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบริหารการตลาด
Marketing Management
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
16

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3562307
3562501
3564201
3591102

รหัสวิชา
3561104
3562102
3563202
3563204
3563305
3563308
3563309
3563310
3564106
3564901

ชื่อวิชา
การบริหารการผลิต
Production Management
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ จานวน
ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
พฤติกรรมองค์การ
Organization Behavior
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Small and Medium Enterprise Management
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
Information System for Business
การบริหารสานักงาน
Office Management
การพัฒนาภาวะผู้นาในโลกการเปลี่ยนแปลง
Leadership Development in The Changing World
หลักการเขียนแผนธุรกิจ
Principle of Business Planning
การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
Risk Management and Insurance
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
สัมมนาปัญหาการจัดการ
Seminar on Management Problems
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33 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา
3564902

รหัสวิชา
3562301
3562302
3562303
3562308
3562406
3562410
3563203
3563304
3563306
3563419
3564103
3564309

ชื่อวิชา
การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
Introduction Research in Business
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
Service Business Management for Green Environment
การจัดการคุณภาพทางธุรกิจ
Quality Business Management
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
Human Relations in Organization
การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurships
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Franchise Management
การวางแผนและการจัดการโครงการ
Planning and Project Management
ภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน
Leadership and Team Building
การพัฒนาองค์การ
Organization Development
การบริหารการจัดส่ง
Transportation Management
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น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
12 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
3592101
3592102
3601104
3603601

รหัสวิชา
3564801
3564802

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Micro-Economics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macro-Economics 1
การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Computer Applications in Business
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Busniess
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จานวน
ให้เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
ก แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
Pre–practicum in General Management
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
Professional Internship in General Management

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

น(ท-ป-ค)
2(90)
5(450)

ข. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
3564811
3564812

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น(ท-ป-ค)
1(45)
6(540)
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือ
ชั้นชปีาและหมู่
หมวดวิ

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชวิาชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี

หมวดวิชาและหมู่
เลขตัวที่ 1 - 3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชวิาชา
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
หมายเหตุ
หมวดวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399)
350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและ
การจัดการ
351 หมู่วิชาการเลขานุการ
352 หมู่วิชาการบัญชี
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร
354 หมู่วิชาการตลาด
355 หมู่วิชาการสหกรณ์
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
360 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
361 หมู่วิชาโลจิสติกส์
362 หมู่วิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
363 หมู่วิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ต้อง
เรียนมาก่อน จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
นั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการเรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยได้ระดับคะแนน
A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
1500134
2000113
3521103
3561401

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาเซียนศึกษา
การบัญชีการเงิน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

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

รวม

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านแกน

15 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
2000112* การเมืองการปกครองไทย หรือ
2000114* สังคมไทยในบริบทโลก
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3531101 การเงินธุรกิจ
3561101 องค์การและการจัดการ
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
xxxxxxx วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านบังคับ

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1551605
3522301

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
การบัญชีเพื่อการจัดการ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชา
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านแกน

3543101

การบริหารการตลาด

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

3591102
4000124*
4000125*
4000126*

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
การคิดและการตัดสินใจ หรือ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(เลือก 2 รายวิชา)
รวม

3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

เฉพาะด้านแกน
ศึกษาทั่วไป

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500135
1551606
2500115
3563202
3563308
xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนาภาวะผู้นาในโลกการเปลี่ยนแปลง
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านแกน
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3562102
3562307
3562501
3563204
3563310
xxxxxxx

ชื่อวิชา
พฤติกรรมองค์การ
การบริหารการผลิต
สถิติธุรกิจ
ระบบสารสนเทศธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
วิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชาเลือก)
รวม
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2562302
3564106
3563305
3563309
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
กฎหมายธุรกิจ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การบริหารสานักงาน
หลักการเขียนแผนธุรกิจ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
เลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
3564201
3564901
3564902
xxxxxxx
xxxxxxx
3564801

ชื่อวิชา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
สัมมนาปัญหาการจัดการ
การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก (รายวิชาเลือก)
วิชาเลือกเสรี
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
หรือ 3564811 การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2(90) หรือ
1(45)

หมวดวิชา
เฉพาะด้านแกน
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านบังคับ
เฉพาะด้านเลือก
พื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ

17 หรือ
16 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
3564802

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
หรือ 3564812 สหกิจศึกษา
รวม
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น(ท-ป-ค)
5(450)
หรือ6(540)
5 หรือ
6 หน่วยกิต

หมวดวิชา
พืน้ ฐานวิชาชีพ
และวิชาชีพ

สรุป

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาแกน
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

127
30
91
39
33
12
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟั ง การพู ด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภ าษาไทยเพื่ อการ
สื่อสาร ในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน การฟัง
เพื่อจับใจความสาคัญและตอบคาถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความ
สาคัญและสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs
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รหัสวิชา
1500135

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การแนะนา
ตนเองและองค์กร การสั มภาษณ์ การพู ดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การนาเสนองาน การอ่านเอกสาร
การเขีย นจดหมายสมัครงาน การเขียนบันทึ กสื่ อสารระหว่างหน่ วยงาน การสื่ อสารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading,
job application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนาตนเอง และผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินค้า
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทางาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job
application form and resume writing
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รหัสวิชา
1500138

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น คาศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยค
ขั้นพื้นฐาน คาทักทายในชีวิตประจาวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการ
สื่อสาร ในชีวิตประจาวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese
in daily life communication
1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน้ น เสี ยงและพยางค์
รูป ประโยคพื้ น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิต ประจ าวัน การพู ด เกี่ ย วกับ ตัว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชี วิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500141

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Pre-requisite : 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟั งเพื่ อ ความเข้ าใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพู ด คุย เรื่องทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาตากาล็อก
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog
language in different situations and contexts, Filipino cultures and communication
strategies
1500142

ภาษามาเลย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย์ เบื้ อ งต้ น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน้ น เสี ย งและพยางค์
รูป ประโยคพื้ น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิต ประจ าวัน การพู ด เกี่ ย วกับ ตัว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและ
อุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย์
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟั งเพื่ อความเข้าใจและการพูดที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ การพู ดคุยเรื่องทั่วไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนั กท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภ าษามาเลย์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language
in different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and
communication strategies
1500144

ภาษาลาวเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ องต้น ตัว อักษร พยัญ ชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้ น ฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับ ตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500145

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทั ก ษะการฟั งเพื่ อ ความเข้ าใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพู ด คุย เรื่องทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาลาว
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม่ าเบื้ องต้น ตั วอักษร พยัญ ชนะ สระ และวรรณยุก ต์ รูปประโยคพื้ นฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพู ด เกี่ย วกั บตั วเอง เพื่ อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500147

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาพม่า
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทั ก ษะการฟั งเพื่ อ ความเข้ าใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพู ด คุ ย เรื่อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กีฬ า การแลกเปลี่ ยนความคิ ด เห็ น การใช้ ภ าษาพม่ า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk,
hobbies and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese
language in different situations and contexts, Burmese cultures and communication
strategies
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทั ก ษะการฟั งเพื่ อ ความเข้ าใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพู ด คุย เรื่องทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาเวียดนาม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and
communication strategies
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู้ พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เคราะห์ การแสดง ทั ศ นะ
ต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ่ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐาน
และบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศ
และองค์การคู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries
members, ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN
citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับ สั งคมโลกในช่ว งเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่ อนสมัย ใหม่จนถึ งปั จจุ บั น บทบาทของไทยในบริบ ท
ระดับสากล การปรับตัวและความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์
เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจาวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ หลั ก กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ กฎหมายอาญา การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประยุ กต์ แ ละ
บูรณาการการใช้กฎหมาย ในชีวิตประจาวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction
to civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
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3. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ปั ญ หาทางจริ ย ธรรมใน สั ง คมปั จ จุ บั น
หลั ก จริ ย ธรรมเพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ทั ก ษะชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะชี วิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา
การบาเพ็ญประโยชน์ หรือ เป็นอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes
devoting to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และ
การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
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รหัสวิชา
2500117

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสาคัญของจิตวิทยาต่อการดาเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรม
มนุ ษ ย์ ธรรมชาติ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย์ การรู้ จั ก ตนเองและผู้ อื่ น การปรั บ ตั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
การพั ฒ นาตน มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ และการท างานเป็น ทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดาเนิ นชีวิต
อย่างมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและ
การให้บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน์ (OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียน
อ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases
searching, academic report writing, reference citation and laws and ethics for
information use
2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดี ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย ตลอดจนความสาคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy,
politics and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found
in different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon
Pathom province
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาลั ก ษณ ะการคิ ด และ
กระบวนการคิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด เชิ งระบบ การแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เหตุ ผ ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ และ
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific
knowledge and methodology, logic, data analysis, decision making process and
application of the knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ่ งหมายของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย การออกกาลั งกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาท
ของการเป็ น ผู้ เล่ น และผู้ ดูกีฬ าที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริม สุขนิ สั ย
การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกาลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good
players and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for
exercising injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์
ด้านการประมวลผลคา ด้านตารางคานวณ ด้านการนาเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อข่ ายคอมพิ ว เตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology
for data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รหัสวิชา
4000127

รายวิชาเลือก
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

Science and Technology Development in the Changing World

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ด้านการพั ฒ นาชุม ชนและประเทศชาติ ด้ านพลั งงาน ภาวะโลกร้อน ด้านทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources,
environment, disaster, agriculture, and agricultural industry
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รหัสวิชา
4000128

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสาคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัย
ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะ
ส่วนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม หลั ก การออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า
ของการออกก าลั งกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุ ข ภาพ หลั ก ประกั น สุ ข ภาพใน
ประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise,
physical fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจาวัน ผู้นานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสาหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation
activities for oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ต่างประเทศ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
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รหัสวิชา
4000131

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า
ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้ าและน้ าประปา การคิ ดดอกเบี้ย ระบบการผ่ อนช าระ และคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
3(3-0-6)
An introductory Business English course in situations concentrating on
inter-office communication, common business vocabulary and expressions through
related business topics
1551606

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2
3(3-0-6)
Pre-requisite 1551605 Business English 1
Worldwide business transactions both domestic and international
trades. Engaging in simulated business transactions in various fields and situations,
making agendas and minutes, company reports, product/service presentations, and
business articles
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รหัสวิชา
2562302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
หลั กกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ย นิ ติ ก รรม สั ญ ญา หนี้ และเอกเทศสั ญ ญากฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักประกันสินเชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
3521103

การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
กรอบแนวความคิดสาหรับการบัญชี คานิยามทางการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลั ก การบั ญ ชี คู่ การวิ เคราะห์ ร ายการค้ า การบั น ทึ ก รายการในสมุ ด ราย วั น ทั่ ว ไป การจั ด ท า
สมุ ด รายวั น เฉพาะ การผ่ า นรายการ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี การปิ ด บั ญ ชี การจั ด ท างบทดลอง
กระดาษท าการ การจั ด ท างบการเงิ น ส าหรั บ ธุ ร กิ จ โดยครอบคลุ ม ด้ า นภาษี อ ากร การบั ญ ชี
อุตสาหกรรม ระบบใบสาคัญ ระบบเงินสดย่อย และการนาเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลัก การ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
3522301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521103 การบัญชีการเงิน
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลทางการบัญ ชีเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจด้านการวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ข้อจากัดของการใช้ข้อมูลทางบัญชี
เพื่อการบริหาร การจัดทางบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน การจัดทางบกระแสเงินสด การนาผล
การวิเคราะห์งบการเงินไปใช้เพื่อวางแผนและตัดสินใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วยเลขดัชนี
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น วิธี ก ารบั ญ ชี ต้ น ทุ น รวม วิธี ก ารบั ญ ชี ต้ น ทุ น ผั น แปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กาไรและการจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผนและการควบคุม
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รหัสวิชา
3531101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3521103 การบัญชีการเงิน
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน แนวคิดพื้นฐานของ
การเงินธุรกิจ เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์ทางการเงิน
และงบกระแสเงินทุน การวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน
แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน และนโยบายการจัดสรรกาไรและ
เงินปันผล
3543101

การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารการตลาด บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารการตลาด
กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบ
ข้ อ มู ล ทางการตลาด การวัด และการพยากรณ์ ต ลาด การก าหนดตลาดเป้ าหมาย การวางแผน
การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อนาไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ
3561101

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของ
การจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การอานวยการและ
การควบคุม การนาทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทางานในองค์การ
3561401

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา การคั ด เลื อก การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค คล การประเมิน ผลของ
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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รหัสวิชา
3562307

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลั ก ษณะความส าคั ญ ของการผลิ ต การบริการ การตั ดสิ น ใจ การวางแผนกาลั ง
การผลิ ต การเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง การวางผั งโรงงาน การวางแผนควบคุ ม การผลิ ต การพยากรณ์
การกาหนดตารางการผลิต การจัดลาดับงาน การจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบ
การซ่อมบารุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์ และการควบคุมคุณภาพ
3562501

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูลและการตีความข้อมูล การนาสถิติไปใช้
กับธุรกิจ การใช้สถิติกับงานวิจัยทางธุรกิจและการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานทางสถิติ
3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าที่ ลักษณะ กระบวนการเชิงกลยุทธ์
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม การด าเนิ น กลยุ ท ธ์ ให้ เหมาะสมกั บ องค์ ก ารและสภาพแวดล้ อ ม
แนวทางการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ การควบคุ ม และประเมิ น ผล และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
แห่งการแข่งขัน
3591102

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
แนวคิด ความสาคัญ ของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎี
พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังและ
การค้าระหว่างประเทศ
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2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ลักษณะพื้น ฐานของธุรกิจ องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ การจัดการ
การบั ญ ชี การเงิน การตลาด การบริห ารด้ านบุค คล การบริห ารส านัก งาน เอกสารทางธุรกิ จ
แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
3562102

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organization Behavior
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ ปัจจัย
การท างานของบุ ค คลและการท างานของกลุ่ ม ประโยชน์ ด้ านการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางาน การสร้างขวัญและกาลังใจของบุคคล การพัฒนาศักยภาพในการทางานขององค์การ
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
3563202

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprise Management
ลักษณะ รูปแบบ ความสาคัญ วิธีการดาเนินงาน หลักการจัดการ ปัญหาในการ
ดาเนินงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการประเมินผลการดาเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3563204

ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3(3-0-6)
Information System for Business
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินกิจการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทัน
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสนับสนุนด้าน
การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ การดาเนินกิจการ

44

รหัสวิชา
3563305

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การบริหารสานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงาน บทบาทของการจัดสานักงาน
งานสารบรรณ งานพัสดุและครุภัณฑ์ การวางแผนผังและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของสานักงาน
การจัดสถานที่ทางาน การอานวยการพนักงาน การควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
3563308

การพัฒนาภาวะผู้นาในโลกการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Leadership Development in The Changing World
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลั กษณะ คุณ สมบัติและบทบาท
ของผู้นา เทคนิควิธีในการเป็นผู้นา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา
หลั ก และทฤษฎี ก ารจั ด การ การจั ด การการเปลี่ ย นแปลง การจั ด การความขั ด แย้ ง การจั ด การ
กับภาวะวิกฤต
3563309

หลักการเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Business Planning
ความสาคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
หรื อ ชุ ม ชนองค์ ป ระกอบของแผนธุ รกิ จ วิ ธีก ารเขี ย นแผนธุ รกิ จ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ทางธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ ต ลาดลู ก ค้ า และคู่ แ ข่ ง ขั น การวางแผนการตลาด แผนการผลิ ต
แผนการจั ด การองค์ ก ารและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แผนการเงิ น และแผนฉุ ก เฉิ น การประเมิ น
ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจโดยเน้นการเขียนและการนาเสนอแผนธุรกิจ
3563310

การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
Risk Management and Insurance
แนวคิดหลั กการจั ดการความเสี่ ยง การประเมิน ความเสี่ ยง ประเภทความเสี่ ยง
ลักษณะการประกันภัยการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยทางทะเล การประกันภัย
เบ็ดเตล็ด การดาเนิ นของกิจการประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัยในทางเศรษฐกิจ สังคม
การประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ สถาบันการประกันภัยในประเทศไทยแนวโน้มธุรกิจประกันภัย
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รหัสวิชา
3564106

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
แนวคิ ด ที่ มาของจริ ย ธรรม เหตุผ ลที่ ธุรกิ จ ต้อ งมี จ ริย ธรรม การสร้างจริย ธรรม
ในองค์ ก ารธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห าร จรรยาบรรณของพนั ก งาน สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง
ความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาผ่านกิจกรรมและกรณีศึกษา
3564901

สัมมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar on Management Problems
กระบวนการวิเคราะห์ ปัญ หาด้านการจัด การธุรกิจ การกาหนดปั ญ หา สาเหตุ
กระบวนการและวิธีการแก้ปั ญ หาตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ตามหลั กวิช าการที่ส ามารถบู รณาการ
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
3564902

การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Introduction to Research in Business
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ขั้ น ตอนและวิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ธุ ร กิ จ โดยการเสนอโครงการวิ จั ย การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และตั้ งสมมุ ติ ฐ าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนาไปใช้ในธุรกิจและ
จริยธรรมในการทาวิจัยทางธุรกิจ
3. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3562301
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
แนวคิดและทฤษฏีธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รูป แบบธุรกรรม ตลาดเงินตรา ดุลการค้า ดุลการช าระเงิน ของธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการด้านตลาด การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการข้ามวัฒนธรรม
การจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การก าหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ต่ างๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
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รหัสวิชา
3562302

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Service Business Management for Green Environment
ความส าคั ญ และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ในการจั ด การธุ รกิ จ บริก าร
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวสีเขียว การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม วิถีชุ มชน ทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เทคนิคการจัดการธุรกิจบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
3562303

การจัดการคุณภาพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quality Business Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ โดยคานึงถึงต้นทุน
คุณ ภาพด้านสิน ค้าและบริการ เทคนิคและเครื่องมือ การจัดการคุณ ภาพ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
ขบวนการบริหารจัดการทั้งองค์การ
3562308

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
ระบบการผลิต การกาหนดปัจจัยการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน
กาหนดการผลิ ตและการส่ งงาน การวางแผนการควบคุมวัตถุดิบและสิ น ค้า การควบคุมต้นทุ น
การผลิตและการออกแบบระบบควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3562406

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
แนวคิ ด หลั ก การ และกระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยเน้ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
แก่บุ คลากร และประสิ ท ธิภ าพแก่องค์ก าร เทคนิคการฝึ กอบรมแบบต่ าง ๆ ปั จจัยภายในและ
ภายนอกองค์การที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
3562410

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
Human Relations in Organization
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระหว่ างคณะและองค์ ก าร เทคนิ ค การสร้า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สา ร
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์กั บ การบริ ห าร มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์กั บ การท างานเป็ น ที ม หลั ก ศาสนาที่ ช่ ว ยส่ งเสริ ม
การมีมนุษยสัมพันธ์
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รหัสวิชา
3563203

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
หลั ก ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ข องการจั ด การธุ ร กิ จ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระกอบการที่ ดี
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การจัดรูปแบบองค์กร การบริหารบุคลากร การผลิ ต การตลาด การบริหาร
เงินทุน ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณ
ของนักธุรกิจ
3563304

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
ประวัติธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในและต่างประเทศ ประเภทของธุรกิจแฟรนไชส์ ข้อดี
และข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อจากัดในการทาธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด
การจัดหาสินค้าหรือบริการ การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจแฟรนไชส์
การบัญชี ภาษีธุรกิจและการควบคุมทางการเงิน คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ การติดต่อ
คัดสรรธุรกิจ เพื่ อรั บ สิทธิ์แฟรนไชส์ และกระบวนการในการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยผ่ านระบบ
แฟรนไชส์
3563306

การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project Management
ลั ก ษณะ ความส าคั ญ ของการวางแผน ประเภทของแผน ขั้ น ตอนและกระบวน
การวางแผน ข้ อ ดี แ ละข้ อ จ ากั ด ของการวางแผนในแต่ ล ะรู ป แบบ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การวางแผน ลักษณะของแผนที่ดีสอดคล้องกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3563419

ภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน
3(3-0-6)
Leadership and Team Building
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นาและภาวะผู้นา บทบาทหน้าที่ของผู้นา เทคนิควิธี
ในการเป็นผู้นา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
การแก้ไขปัญ หาและการตัดสินใจในการทางานเป็นทีม รวมทั้งการบริห ารเวลาในการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา
3564103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organization Development
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
องค์การ การพัฒนาเป้าหมายและแผนการงานหลัก การประเมินการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมงาน
ประเภทของการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ
3564309

การบริหารการจัดส่ง
3(3-0-6)
Transportation Management
บทบาทของการจั ด ส่ งที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ การจั ด การระบบการจั ด ส่ งที่ มี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดองค์กร การควบคุม การปฏิบัติงาน การนากลยุทธ์การจัดส่งไปปฏิบัติ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดส่ง และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Micro-Economics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรม
ของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกาไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ
3592102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macro-Economics1
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐ การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้อ
เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3601104

การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Applications in Business
การปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ ระบบปฏิบัติการ ทักษะ
การใช้ โปรแกรมประยุ ก ต์ เพื่ อ งานทางธุ ร กิ จ งานธุ รการ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะพิ ม พ์ ง านเอกสาร
การจั ดการงานเอกสารในส านั กงาน การจัดท ารายงาน การคานวณ สรุปข้อมูล ส าหรับผู้ บ ริห าร
การนัดหมายการประชุม การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล
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รหัสวิชา
3603601

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของระบบอิ น เทอร์ เน็ ต โครงสร้า งพื้ น ฐานของระบบการค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การค้าแบบธุรกิ จกับธุรกิจ
การค้าแบบธุรกิจกับลูกค้า การค้าแบบธุรกิจกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การจัดการวัสดุ
การขนส่งสินค้า แนวโน้มและเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชม.)
3564801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
2(90)
Pre-practicum in General Management
การเตรียมความพร้อมภายนอก ด้านบุคลิกภาพ ภาษา กิริยามารยาท ความพร้อม
ด้านจิ ตอาสา จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ การเสริม สร้างประสิ ทธิภ าพตนเองเพื่อเตรียม
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3564802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
5(450)
Professional Internship in General Management
รายวิ ช าที่ ต้ อ งเรี ย นมาก่ อ น : 3564801 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ

การจัดการทั่วไป
การปฏิ บั ติ งานจริ ง การจั ดให้ มี ก ารฝึ ก งานกั บ หน่ ว ยงานของภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ประสบการณ์จริงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การปฏิบัติตนอย่าง
มีระเบียบวินัย การรักษากฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่ฝึกงาน และการวางตัวให้เหมาะสม
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4.2 แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ชม.)
3564811
การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Pre-cooperative Education
การฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับ ตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีทัศนคติที่ดี และการเสริมสร้างจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
3564812

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3564811 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
การปฏิบั ติงานจริงด้านการจัดการทั่วไป ในองค์การผู้ ใช้บัณ ฑิ ต อย่า งเป็น ระบบ
การจั ดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ การทางาน การปฏิบัติงานจริง การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี
ในการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
รวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นำมสกุล
ลำดับ เลขที่บัตรประจำตัว
ประชำชน
1 อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ่น

ตำแหน่ง
อาจารย์

3 7106 00098 48 4

2

อาจารย์ชนพงษ์
อาภรณ์พิศาล

อาจารย์

3 7301 00134 02 3

3

อาจารย์พงษ์สันติ์
ตันหยง

อาจารย์

3 6201 00661 69 5

4

อาจารย์จันทนา
พงศ์สิทธิกาญจนา

อาจารย์

3 7399 00139 00 1

5

อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
3 1022 01324 63 1

อาจารย์

ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)

คุณวุฒิกำรศึกษำ
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.(ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
- DMS.(Management
Sciences)
Technological University
of the Philippines
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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2559

2560

2561

2562

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ชื่อ – นำมสกุล
ลำดับ เลขที่บัตรประจำตัว
ประชำชน
1

อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ่น

ตำแหน่ง
อาจารย์

3 7106 00098 48 4

2

อาจารย์ชนพงษ์
อาภรณ์พิศาล

อาจารย์

3 7301 00134 02 3

3

อาจารย์พงษ์สันติ์
ตันหยง

อาจารย์

3 6201 00661 69 5

4

อาจารย์จันทนา
พงศ์สิทธิกาญจนา

อาจารย์

3 7399 00139 00 1

5

อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
3 1022 01324 63 1

อาจารย์

คุณวุฒิกำรศึกษำ

ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

- บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
- DMS.(Management
Sciences)
Technological
University
of the Philippines
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

12

12

12

12

12

12

12

12
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ชื่อ – นำมสกุล
ลำดับ เลขที่บัตรประจำตัว
ประชำชน
6

อาจารย์ขวัญยุพา
ศรีสว่าง

ตำแหน่ง

คุณวุฒิกำรศึกษำ

อาจารย์

- คอ.ม.
(คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
- ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป
แขนงการตลาด)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- บธ.ม.
(การบริหารองค์การ
และการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บธ.บ.
(การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

5-1402-99003-37-0

7

อาจารย์สิริพงศ์
ไชยชนะ

อาจารย์

3-7799-00004-79-3

8

อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล
3 3107 01229 62 6

อาจารย์
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ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.3 อำจำรย์ประจำ

ลำดับ

ชื่อ – นำมสกุล

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธงชัย
พงศ์สิทธิกาญจนา
3-1022-01178-15-5

2

อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล
3 1022 01324 63 1

3

อาจารย์จันทนา
พงศ์สิทธิกาญจนา
3 7399 00139 00 1

ตำแหน่ง

วุฒิ

ผู้ช่วย
- DMS. (Management
ศาสตราจารย์ Sciences)
Technological
University
of the Philippines
- บธ.ม.
(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บช.บ. (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์
- DMS. (Management
Sciences)
Technological
University of
the Philippines
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
วิทยาลัยครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์
- บธ.ม. (การเงิน
และการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
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ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

ลำดับ
4

ชื่อ – นำมสกุล

ตำแหน่ง

อาจารย์ ดร.ดวงใจ
คงคาหลวง

อาจารย์

3 7301 01188 32 1

5

อาจารย์ ดร.ดารินทร์
โพธิ์ตั้งธรรม

อาจารย์

3 7005 00304 30 9

6

อาจารย์ ดร.หรรษา
คล้ายจันทร์พงษ์
3 7305 00332 40 0

อาจารย์

วุฒิ

ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562
12
12
12
12

- บธ.ม. (การบริหาร
งานบุคคลและ
การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)
มหาวิทยาลัยสยาม
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- Ph.D. (Business
12
Administration)
Ramkhumhang
University
- M.M.
(GeneralManagement)
Mahidol University.
- ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- ปร.ด.
12
(นวัตกรรมการจัดการ)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
- บธ.ม.
(การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ. (การเงิน
และการธนาคาร)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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12

12

12

12

12

12

ลำดับ
7

ชื่อ – นำมสกุล
อาจารย์ผ่องใส
สินธุสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิ

อาจารย์

- บธ.ม. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
- บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
- บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- วท.บ.
(เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

3 3107 01229 62 6

8

อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ่น

อาจารย์

3 7106 00098 48 4

9

อาจารย์ชนพงษ์
อาภรณ์พิศาล

อาจารย์

3 7301 00134 02 3

10

อาจารย์พงษ์สันติ์
ตันหยง

อาจารย์

3 6201 00661 69 5

11

อาจารย์นพดล
มณีรตั น์
3 7306 00180 98 9

อาจารย์
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ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ลำดับ ชื่อ – นำมสกุล
12

อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์
ฤทธิบุญไชย

ตำแหน่ง
อาจารย์

3 1012 03383 32 4

13

อาจารย์สิริพงศ์
ไชยชนะ

อาจารย์

3 7799 00004 79 3

14

อาจารย์เสาวนีย์
มะหะพรหม

อาจารย์

1 7399 00065 72 9

15

อาจารย์นรุตม์
โตโพธิ์ไทย
1 1020 00943 84 2

อาจารย์

วุฒิ
- ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยสยาม
- บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.ม. (การบริหารองค์การและ
การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- MSC (Stretegic Marketing)
Northumbria University
- BBA
(Hospitality Management)
Silpakorn University
International College
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ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561
12
12
12

2562
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.4 อำจำรย์พิเศษ
ลำดับ
1

ชื่อ – นำมสกุล
อาจารย์ชัยยันต์
ชูตระกูร
3 1006 01179 64 5

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุกรี แก้วมณี
3 1014 03490 49 3

3

อาจารย์วิรงรอง
กุลพานิช
3 7399 00339 64 7

4

อาจารย์เบญจวรรณ
ธรรมศิริพงษ์
1 7399 90058 30 1

ตำแหน่ง

วุฒิ

อาจารย์

- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วย
- Ph.D. (Management and
ศาสตราจารย์ Commerce) Edith Cowan
University, Commonwealth
of Australia
- พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
- บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อาจารย์
- MS.c. (Advertising and
Public Relations
Management)
De Montfort University,
United Kingdom
- B.A. (การโฆษณา)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
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ภำระกำรสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ปีกำรศึกษำ)
2559 2560 2561 2562
6
6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม
จากผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บัณ ฑิ ต มี ความต้องการให้ นักศึ กษามีป ระสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ ให้ กับ นั ก ศึก ษา โดยก าหนดให้ ฝึ ก ประสบการณ์ จากสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน
องค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ในหลักสูตร
4.1. ผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบั ติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลั กการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์การ ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลำ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นั กศึกษาเรียนวิชาการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ
กระบวนการทาวิจัยอย่างถูกต้อง และนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นวิชาที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
โดยใช้กระบวนการวิจัยภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 ผลกำรเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการวิ จั ย สามารถท าวิ จั ย เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ ใ น
การแก้ปัญหาในวิชาชีพทางด้านธุรกิจและสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ได้
5.3 ช่วงเวลำ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 กำรเตรียมกำร
5.5.1 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.5.2 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้า และประเมินผล
5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน เพื่อ
รับข้อเสนอแนะและประเมินผล
5.6 กระบวนกำรประเมินผล
5.6.1 ผู้ ส อนและผู้ เรี ย นก าหนดหั ว ข้ อ และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลทวนสอบมาตรฐาน
โดยกาหนดเกณฑ์/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.6.3 ผู้เรียนนาเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ปรึกษา
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่น อกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่ส ถาบัน คณะ หรือ
สาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา และการติดตามและการประเมินผลที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
คุณลักษณะพิเศษ
1) ด้านความรอบรู้ทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจ

2) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ

3) ด้านจิตสาธารณะพร้อม
ให้บริการแก่สังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านวิชาชีพโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ
2) กิจกรรมศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
1) ในรายวิชาจัดให้มีการสอดแทรก
การเขียนแผนธุรกิจและมอบหมายงาน
ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น คิ ด และฝึ ก ปฏิ บั ติ
จริง
2) จั ด กิ จ กรรมประกวดการเขี ย นแผน
ธุรกิจ
3) อบรมการวิธีใช้เครื่องมือทางธุรกิจใน
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ทักษะและความชานาญ
1) กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ
สาหรับนักศึกษา
2) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และบริการ
วิชาการแก่สังคม

การติดตามและประเมินผล
1) จัดโครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น
2) โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ
สถานประกอบการ
1) แบบประเมินการเขียน
แผนธุรกิจที่ สั มฤทธิ์ผ ลตาม
มคอ. 3
2) ผลงานของนักศึกษา
3) การแก้ไขปัญหาต่อ
กรณีศึกษา

1) การจัดโครงการจิตอาสา
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ
2) การจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
4) ด้านภาวะผู้นาบุคลิกภาพ 1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง
มนุษยสัมพันธ์และ
กับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) ก าหนดในรายวิ ช าให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ทางานเป็นกลุ่มและมีหัวหน้ากลุ่มในการ
ทารายงานตลอดจนนาเสนอรายงานเพื่อ
เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
3) มีการกาหนดกติกาที่จะสร้างวินัยใน
ตนเอง เช่ น การเข้ าเรีย นตรงเวลาเข้ า
เรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้น เรีย นและ ส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลา
4) ทุกรายวิชาได้สอดแทรกเรื่องการมี
มนุษยสัมพันธ์และการวางตัวใน
องค์การธุรกิจ
5) อบรมด้านบุคลิกภาพ

การติดตามและประเมินผล
1) ประเมินจาก มคอ.3
2) สังเกตพฤติกรรมโดยการ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
3) การตรงต่อเวลา มาเรียน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
4) สั ง เกตุ พ ฤติ ก รรมของ
นั ก ศึ ก ษาการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างเพื่อน
5) สั ง เกตุ ก ารแต่ ง กายของ
นักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้ เห็ นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 )
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการด าเนิ น ชี วิต บนพื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับ ผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่ มนั้นต้องฝึ กให้ รู้ห น้ าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ ม และการเป็ น
สมาชิ ก กลุ่ ม มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ โ ดยต้ อ งไม่ ก ระท าทุ จ ริ ต ในการสอบหรื อ ลอกการบ้ า นของผู้ อื่ น เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจน
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ งมี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการสอน
ทุกรายวิชา และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 ความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ชีวิตในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ
และนานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรีย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน้ น หลั กการทางทฤษฎี
และประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดย
การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิ น จากผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นและการปฏิ บั ติ ของนั กศึ ก ษาในด้ าน
ต่าง ๆ คือ
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1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสื บ ค้ น วิ เคราะห์ ประมวลและประเมิ น สารสนเทศเพื่ อ ใช้
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่
จะบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
5) สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก
2) เข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ
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5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่
ต้องประสานงานกับ ผู้ อื่น ข้ามหลั กสู ตร หรือต้องค้นคว้า หาข้อมูล จาการสั มภาษณ์ บุคคลอื่น หรือผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวั งในผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นา
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่ ม ในชั้ น เรี ย น และสั งเกตจากพฤติ กรรมที่ แ สดงออกในการร่ว มกิ จ กรรมต่ าง ๆ แล ะความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่ า งประเทศในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ความรู้พื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิช าต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.1.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อกใช้ เครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การทารายงานกรณี ศึกษา
และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งสอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการสอนทุ ก
รายวิชา ตลอดจนการวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสอน เช่น การยกย่องนักศึกษาที่กระทาความดี มีความเสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธ์การพัฒนาการสอนการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อเป็ น การปลู กฝังให้ นักศึกษามีระเบียบวินัย ในตนเอง ในแต่ล ะรายวิช า
อาจารย์ผู้สอนจะเน้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กาหนด ซึ่ง
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการมอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม สอนให้มีความซื่อสัตย์
ต่อ ตนเองและซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ผู้ อื่ น โดยต้ อ งไม่ ทุ จริต ในการสอบหรือ ลอกการบ้ านของผู้ อื่น และยังจัด ให้ มี
กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีแรกของทุก ๆ เดือนด้วย
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2.2.1.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตรงเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประเมินจากความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบ
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพได้
2) สามารถวิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และบู ร ณาการความรู้ ใ ห้ เชื่ อ มโยงกั บ
หลักการในศาสตร์อื่นได้
3) มีความเข้าใจและสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรอบรู้ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และกรณีศึกษา
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2.3 กลยุทธ์การพัฒนาการสอนการเรียนรู้ด้านความรู้
ให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ต่าง ๆ และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงแต่ละด้าน แต่ละสาขา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
นอกจากนั้ น มี ร ายวิช าฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรือ สหกิ จ ศึก ษา ที่ นั ก ศึก ษาจะต้ องน าความรู้ที่ เรีย น
จากทฤษฎีนาไปใช้ในการฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ จริง
2.2.2.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมิน จากผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนและการปฏิ บัติของนั กศึกษา ในด้าน
ต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
2) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
4) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ
5) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
สอนโดยใช้ กรณี ศึกษาเพื่ อให้ นักศึกษาได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
2.2.3.3 กลยุทธ์การพัฒนาการสอนการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเป็นกลุ่ม และอภิปรายกลุ่ม
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง จากกรณี ศึ ก ษา จากรายงาน และจาก
การศึกษาดูงาน
2.2.3.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ท างด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคลทั่วไป
5) สามารถเป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตามที่ดี

69

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
สอนโดยก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับ ผู้ อื่น หรือต้องค้น คว้าหาข้อมูล จาการสั มภาษณ์ บุค คลอื่นหรือผู้ มีป ระสบการณ์ เช่น
การทาวิจัยทางธุรกิจ
2.2.4.3 กลยุทธ์การพัฒนาการสอนการเรียนรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
มอบหมายให้นักศึกษาทารายงานเป็นกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีบทบาท
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน เพื่ อ ฝึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ เป็ น อย่ า งดี
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานกลุ่ม มีภาวะผู้นา
2.2.4.4 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติก รรมและการแสดงออกของนั กศึ กษา ในการน าเสนอ
รายงานกลุ่ มในชั้น เรีย น และสั งเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด เขียน
4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข
ตามเนื้อหาวิชา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการสอนการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานให้นักศึกษาไปคิดวิเคราะห์ด้านตัวเลข
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2) ให้นักศึกษาทากรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านตัวเลข
เช่น การจัดทางบการเงินต่าง ๆ
3) ให้นักศึกษานาเสนอโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
2.2.5.4 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอการเลื อกใช้ เครื่อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ
3) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การทารายงาน กรณีศึกษา
และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 ) โดย
ระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญ ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้ นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ
4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ทักษะทางปัญญา
1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
3) สามารถสืบ ค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
4) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที่จะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้ งในกลุ่ มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถใช้ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์แ ละสถิ ติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ให้เชื่อมโยงกับหลั กการในศาสตร์
อื่นได้
3) มีความเข้าใจและสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรอบรู้ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
2) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ
3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) สามารถวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ รกิ จ อย่ า ง
สม่าเสมอ
5) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคลทั่วไป
5) สามารถเป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลื อ กและประยุ กต์ใช้ เทคนิ ค ทางสถิติ ห รือ คณิ ต ศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อ งในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด เขียน
4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2
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5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5









































































































































































































































































































































































กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500137 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
1500139 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
1500143 สนทนาภาษามาเลย์
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
1500145 สนทนาภาษาลาว
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
1500147 สนทนาภาษาพม่า
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม









































































ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5




























































































































































































































































































































            
            

    
    

    
    



            

    

    



            

    

    

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2000112 การเมืองการปกครองไทย
2000113 อาเซียนศึกษา
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
2000115 มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
2000116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
2000115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2500119 ทวารวดีศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4000127 โลกกับการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5





































































































กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ (ต่อ)
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน





















แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

























































































































































































































































































วิชาแกน

1551605
1551606
2562302
3521103
3522301
3531101
3543101
3561101
3561401
3562307
3562501
3564201
3591102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
กฎหมายธุรกิจ
การบัญชีการเงิน
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจ
การบริหารการตลาด
องค์การและการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารการผลิต
สถิติธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

























































ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู้

5

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5

1

2

3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ
3562102 พฤติกรรมองค์การ
3563202 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
3563204 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3563305 การบริหารสานักงาน
3563308 การพัฒนาภาวะผู้นาในโลก
การเปลี่ยนแปลง
3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ
3563310 การจัดการความเสี่ยงและ
การประกันภัย
3564106 จริยธรรมทางธุรกิจ
3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ
3564902 การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
3562301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3562302 การจัดการธุรกิจบริการเพือสิ่งแวดล้อม
3562303 การจัดการคุณภาพทางธุรกิจ
3562308 การวางแผนและการควบคุมการผลิต

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
























































































































ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5

3562405 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3562410 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3563203 การเป็นผู้ประกอบการ
3563304 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3563306 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3563419 ภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน
3564103 การพัฒนาองค์การ
3564309 การบริหารการจัดส่ง
3603601 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทั่วไป
3564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทั่วไป
2. แบบสหกิจศึกษา
3564811 การเตรียมสหกิจศึกษา
3564812 สหกิจศึกษา

























































































































































































































































































































                       
                       
                       
                       

1. คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2. ความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้ให้
เชื่อมโยงกับหลักการในศาสตร์อื่นได้
3) มีความเข้าใจและสนใจที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4) มีความรอบรู้ ในกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์การที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและบุคคล
ทั่วไป
5) สามารถเป็นได้ทั้งผู้นาและผูต้ ามที่ดไี ด้

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด
เขียน
4) สามารถเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

3. ทักษะทางปัญญา
1) มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบและมี
วิจารณญาณ
2) สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
5) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบ ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิ ตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการวิจัยอาจดาเนินการดังนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ การประเมินตาแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 การประเมิ น จากสถานศึก ษาอื่ น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่ อ มี
โอกาสเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะ
จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.5 ความเห็ น จากผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอก ที่มาประเมิ นหลั กสู ตรต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และจานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทา
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล
3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคาร้องแสดง ความจานงขอสาเร็จการศึกษา
ต่ อ ส่ ว นทะเบี ย นและประเมิ น ผล ภายในระยะเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มิ ฉ ะนั้ น อาจไม่ ได้ รั บ
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่
1.2 ให้ อาจารย์ ใหม่เข้าใจระบบการบริห ารวิช าการของคณะ และเรื่องการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาที่คณะต้องดาเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ
1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรบ เกี่ยวกับ
การสอนทั่วไป และการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม
1.4 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มีการดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพดังนี้
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจั ย อย่ างต่ อเนื่ อ ง สนั บ สนุ น ด้านการศึก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทางวิช าการและวิช าชี พ
ในองค์การต่าง ๆ การประชุม/สัมมนาทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ เช่น
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย ภาวะการเป็นผู้นาและด้านการบริหารจัดการ
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ท าวิ จั ย ทั้ ง การวิ จั ย ในองค์ ก ารและนอกองค์ ก าร การวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒ นาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

2.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ออกไปบริการวิชาให้แก่ชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ เป็นต้น
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
ในจ านวนนั้ น ต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ วุฒิ ไม่ ต่ ากว่าระดั บ ปริญ ญาโทหรือ เที ย บเท่ าหรือเป็ น ผู้ ดารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน เพื่อทาหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมี
คณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม
เป้าหมาย
1) หลักสูตรมีคุณภาพ ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายของชุมชนและสังคม
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้และการสร้างงานด้วย
ตนเองตามสภาพจริง

การดาเนินการ
1) ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
2) กาหนดแนวทางการเรียนการ
สอน และมีกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง

การประเมินผล
1) หลักสูตร ได้รับการรับรอง
จาก สกอ.
2) สภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิต หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึง

ฐานข้อ มู ล ที่ จ ะให้ นอกจากนี้ ม หาวิท ยาลั ย ยั งเตรีย มอุป กรณ์ ที่ ใช้ ในการสนั บ สนุ น การจัด การเรีย น
การสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบ
การเรี ย นการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนั งสื อนั้น อาจารย์ผู้ ส อนแต่ล ะรายวิช าจะมีส่ วนร่ว ม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือตาราเรียน นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนอุป กรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่ อของอาจารย์แล้ วยังต้องประเมินความ
พอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
เพื่อให้การเรียนการสอนเกิด
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1) รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
ประสิทธิภาพสูงสุด และ
ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
สนับสนุนให้นักศึกษามี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2) สถิติของจานวนหนังสือตารา
และสื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ตารา สื่อดิจิทัล
3) ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับ
การปรับ ปรุงหลั กสู ตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้ บ รรลุ เป้าหมายตามหลั กสู ตร และ
ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุ คลากรสายสนั บ สนุ น ควรมีวุฒิ ปริญ ญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ รับผิ ดชอบ และ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุ คลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลั กสู ตร และจะต้องสามารถบริการ
ให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิช าการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นั กศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ คาปรึกษา
แนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ยวกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ล ะ
รายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมถึ ง การศึ ก ษาข้ อ มู ล วิ จั ย
อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การประมาณความต้ อ งการของตลาดแรงงานเพื่ อ น ามาใช้ ในการวางแผนการรั บ
นักศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
   
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
   
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
   
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
   
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ    
มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
   
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
  
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
   
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
   
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
   
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5.0
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หมวดที่ 8
การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้ องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้ า ใจหรื อ ไม่ โดยอาจประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย การสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษา
การอภิป รายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล ที่
กล่าวข้างต้นแล้วก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถทาให้ผู้เรียน เข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้ อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญ หาก็จะต้องมีการดาเนิ นการวิจัยเพื่ อพั ฒ นาการเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นั กศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาทุกปี ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวม และ
ในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ มีการดาเนินการครบ 10 ข้อ มีการดาเนินการครบทุกข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้ อมู ล จะทาให้ ท ราบปั ญ หาของการบริห ารหลั กสู ตรทั้ งในภาพรวมและ
ในแต่ละรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง หลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะ
กระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

91

ภาคผนวก ก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

ภาคผนวก ค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557

ภาคผนวก ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555

ภาคผนวก จ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 484/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ภาคผนวก ฉ
บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก ช
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ

ภาคผนวก ซ
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาคผนวก ฌ
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรก่อนการปรับปรุง
และหลังการปรับปรุง

ภาคผนวก ญ
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

ภาคผนวก ฎ
สรุปผลการสารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่ เ ปน การสมควรปรั บปรุ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สูต รระดับปริ ญ ญาตรี ที่ ใช ใ นป จจุ บั น
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘” ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. ใหยกเลิก
๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิ ทยาลั ย เรื่ อ ง “เกณฑม าตรฐานหลัก สู ตรระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๒” ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร ระดับตน
พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ
วิชาชีพ (ตอเนื่อง ๒ ป) พ.ศ. ๒๕๓๙” ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
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มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของสาขาวิ ช านั้ น ๆ โดยมุ ง เน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรอบรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสาร
กับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
๕. ระบบการจั ด การศึ ก ษา ใช ร ะบบทวิ ภ าค โดย ๑ ป ก ารศึ ก ษาแบ ง ออกเป น ๒ ภาค
การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง
ดังนี้
ระบบไตรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห
ระบบจตุรภาค ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
๖. การคิดหนวยกิต
๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๒ รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช เ วลาฝ ก หรื อ ทดลองไม น อ ยกว า ๓๐ ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๖.๔ การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายที่ ใ ช เ วลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ระบบทวิภาค
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๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ใช เ วลาศึ ก ษาไม เ กิ น ๑๐ ป ก ารศึ ก ษา สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม เ กิ น ๑๕ ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐
หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘
ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปการศึกษา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ
คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
๘. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชาเลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
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ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับ
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้
จํานวนหนวยกิ ตของรายวิช าที่ได รับการยกเวน ดังกล าว เมื่อ นับรวมกับรายวิช าที่จะศึกษาเพิ่มเติ ม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๘.๒ หมวดวิ ช าเฉพาะ หมายถึ ง วิ ช าแกน วิช าเฉพาะดา น วิ ช าพื้น ฐานวิ ช าชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ดังนี้
๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต
๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา ๑๔๔ หนวยกิต
๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจจั ด หมวดวิ ช าเฉพาะในลั ก ษณะวิ ช าเอกเดี่ ย ว วิ ช าเอกคู
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๓๙ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘

มาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย ต อ งมี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา ๕ คน
และในจํ า นวนนั้ น ต อ งเป น ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท า หรื อ เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน ทั้งนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตร
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป ๕ ป และไมนอยกวา ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๑. การลงทะเบียนเรียน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒
หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียน
ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
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๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้ ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล
เกณฑ ขั้ น ต่ํ า ของแต ล ะรายวิ ช า และเกณฑ ก ารสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร โดยต อ งเรี ย นครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากระบบ ๔
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได
๑๓. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร
๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
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๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๑๕. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๕ ป และมีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๕ ป
๑๖. ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วได หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘
อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้การจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม อันจะทําให้การจัด
การศึกษาดํ าเนินไปด้ วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เป็นต้นไป
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน
ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและ
ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อนักศึกษาระดับอนุปริญ ญาและ
ปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วทุกคน
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“นั ก ศึ ก ษา” หมายถึ ง ผู้ ที่ ร ายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐมระดับปริญญาตรี
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

๒
“คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“สํ า นัก ส่ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น” หมายถึง สํา นัก ส่ง เสริ ม วิช าการและงาน
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“นายทะเบียน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือ
คําสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ระบบการบริหารงาน
---------------------------------

ข้อ ๕ มหาวิท ยาลั ย จั ด การบริ ห ารงานวิ ช าการ โดยให้มี ห น่ ว ยงาน บุค คล และคณะบุ ค คล
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
(๑) สภาวิชาการ
(๒) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
(๓) คณะ
(๔) คณะกรรมการประจําคณะ
(๕) คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
(๖) อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๖ การแต่ งตั้งสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามบทบัญ ญัติใ นมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๗ อํ า นาจและหน้ า ที่ ข องสภาวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๒๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
(๓) รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ
(๔) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ
(๕) รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการคณะทุกคณะ เป็นกรรมการ

๓
(๖) หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(๒) พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ก่อนนําเสนอสภาวิชาการ
(๓) พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
(๔) กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน
(๖) พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าสอบปลายภาค
(๗) พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารวิชาการ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้คณะเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงานวิชาการ
โดยคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะ
ข้อ ๑๑ การได้มา อํานาจ หรือหน้าที่ของคณบดีและคณะกรรมการประจําคณะ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาตามคําแนะนําของคณบดี
ให้คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คนจากอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับโปรแกรมวิชานั้นๆ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชามีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หรือประกาศอื่นใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ
(๒) จัดทําโครงการพัฒนาโปรแกรมวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียนการสอน
และจัดทําแนวการสอนทุกรายวิชา
(๓) จัดทําอัตรากําลังผู้สอนเสนอต่อคณบดี
(๔) เสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
(๕) เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี
(๖) เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
โปรแกรมวิชา
(๗) ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

๔
(๘) ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีหน้าที่ให้คําปรึกษาดูแล
สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักศึกษา และภารกิจอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๕ หลั ก สู ต รและระบบการจั ด การศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสภาวิชาชีพ
หมวด ๒
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
---------------------------------

ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(๑) ระดั บปริ ญ ญาตรี ต้ อ งสํา เร็จ การศึ ก ษาไม่ต่ํ ากว่ าชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลายจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง
(๒) มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามหลั ก เกณฑ์ เงื่ อ นไขที่ ค ณะ โปรแกรมวิ ช ากํ า หนด หรื อ ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ให้
เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเปลีย่ นโปรแกรมวิชา
---------------------------------

ข้อ ๑๘ การลงทะเบียนวิชาเรียน
(๑) การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น ให้ เ ป็ น ไปตามโครงสร้ า งหลั ก สู ต ร และได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(๒) การลงทะเบียนวิชาเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ก. การลงทะเบียนที่นับหน่วยกิต และคิดค่าระดับคะแนน
ข. การลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่คิด
ค่าระดับคะแนน
ค. การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
(๓) เกณฑ์การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา เกณฑ์การพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

๕
(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรรวมแล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและ
นักศึกษาที่พักการเรียน ต้องชําระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๙ การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน
ข้อ ๒๐ มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนโปรแกรมวิชาได้ตามความจําเป็น ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การประเมินผลการศึกษา
---------------------------------

ข้อ ๒๑ การประเมินผลการเรียนรายวิชา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้อาจารย์ผู้สอน
ประเมินผลการเรียนให้ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยวิธีการที่คณะเห็นชอบ และต้องมีการ
สอบปลายภาคการศึกษาในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในกรณีที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะ
ไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น ๒ ระบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบบมีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังตาราง
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (Excellent)
A
๔.๐
+
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๕
ดี (Good)
๓.๐
B
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕
C+
พอใช้ (Fair)
๒.๐
C
+
อ่อน (Poor)
๑.๕
D
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐
E
ตก (Fail)
๐
ระดับนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ํากว่า D ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนน E ในรายวิชาบังคับ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่ า จะสอบได้ กรณี วิช าเลื อ กได้ค่ า ระดั บ คะแนน E สามารถเปลี่ ย นไปเลื อ กเรี ย นวิ ช าอื่ น ๆได้ต าม
โครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
รายวิ ชาการฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชี พ ถ้า ได้ค่าระดับ คะแนนต่ํ า กว่า C ถื อว่ า สอบตก นัก ศึกษาจะต้อ ง

๖
ลงทะเบียนเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหม่ และถ้าได้รับการประเมินผลต่ํากว่า C เป็นครั้งที่สองถือ
ว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ กรณีการประเมินผลรายวิชาในหมวดวิชาชีพการพยาบาล ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ํากว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
(๒) ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ์การประเมิน ดังตาราง
ผลการเรียน
ระดับการประเมิน
ผ่านดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผ่าน
P (Pass)
ไม่ผ่าน
F (Fail)
ระบบนี้ใช้สําหรับการประเมินผลรายวิชาปรับพื้นซึ่งหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มเติมตาม
ข้อกําหนดเฉพาะและรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาที่ได้ผลการประเมิน F นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
ข้อ ๒๓ สัญลักษณ์อื่น มีดังต่อไปนี้
Au (Audit) ใช้สําหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw) ใช้สําหรับการบันทึก กรณีการถอนเฉพาะรายวิชา ก่อนสอบปลายภาค
เรียน ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือการถอนรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาลาพัก
การศึกษา
T (Transfer) ใช้สําหรับการบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน
I (Incomplete) ใช้สําหรับบันทึกการประเมินผลที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษา
ยังทํางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบปลายภาค
นักศึกษาที่ได้ I ต้องดําเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดในภาคการศึกษาถัดไป ถ้าไม่เสร็จสิ้นให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็น
ศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนและผลงานที่มีอยู่
กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตให้สอบ ให้นายทะเบียน
เปลี่ยนผลการเรียนเป็น E หรือ F แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นมา ให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ และให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผล
ตามข้อ ๒๒(๑) เท่านั้น โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละวิชาที่ประเมินในภาค
การศึกษารวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ยกเว้นรายวิชาที่มีผลการ
เรียน I อยู่ไม่นํามาคิดรวมด้วย เมื่อได้ผลการประเมินที่เปลี่ยนจาก I แล้วจึงนํามาคิดในภาคการศึกษาที่
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนั้น

๗
(๒) ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตามข้อ ๒๒(๑)
ยกเว้น E โดยเอาผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ประเมินผลและลงทะเบียนเรียน
รวมกัน แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาดังกล่าว ส่วนรายวิชาที่มีผลการเรียน I ให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๒๔(๑)
สําหรับผลการเรียนเป็น E ไม่มีการนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนนี้และไม่
นําไปคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ผลการเรียนระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ไม่ต้องนับรวมหน่วยกิตเป็นตัวหาร แต่ให้นับ
หน่วยกิตเพื่อพิจารณารายวิชาเรียนครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(๔) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว ให้นายทะเบียนตัด
รายวิชาที่ได้ค่าระดับคะแนนต่ําทิ้ง
ข้อ ๒๕ เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมหรือเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐
หมวด ๕
การสําเร็จการศึกษา
---------------------------------

ข้อ ๒๖ ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้
(๑) มีความประพฤติดี
(๒) ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(๔) สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล
(๕) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๖) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐
(๗) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๗ การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
(๑) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งยื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต่ อ สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงาน
ทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนภายในกําหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาที่จะได้รับพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติสําเร็จการศึกษาต่อสภาวิชาการต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖ และไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศ หรืออยู่
ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย
ข้อ ๒๘ ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๘
(๑) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และต้องไม่เคยลงทะเบียน
เรียนซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว
(๒) สอบได้รายวิชาใด ๆ ไม่ต่ํากว่า C ตามระบบมีค่าระดับคะแนน และไม่ได้ F ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
(๓) นั กศึกษาภาคปกติ มี เวลาเรีย นไม่เกิ น ๘ ภาคการศึก ษาปกติ ติ ดต่ อกัน สํ าหรั บ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันสําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ๕ ปี
(๔) นั ก ศึ ก ษาประเภทอื่ น มี เ วลาเรี ย นไม่ เ กิ น ๑๒ ภาคการศึ ก ษาติ ด ต่ อ กั น สํ า หรั บ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี หรือมีเวลาเรียนไม่เกิน ๑๕ ภาคการศึกษาติดต่อกันสําหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ๕ ปี
หมวด ๖
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
และการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
---------------------------------

ข้อ ๒๙ การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ และการลาออกของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องยื่นคําร้องต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ลาพักการศึกษา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคําร้องต่อสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ข้อ ๓๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
๔ สําหรับหลักสูตรปริญญา ๔ ปี และสิ้นภาคการศึกษาที่ ๖ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
(๓) มี ผ ลการเรี ย นรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ รายวิ ช าการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ต่ํากว่า C เป็นครั้งที่สอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
ณ ห้อง 506 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้มาประชุม
1. อาจารย์จันทนา

พงศ์สิทธิกาญจนา

ประธานสาขาวิชา

2. อาจารย์สิริพงศ์

ไชยชนะ

กรรมการ

3. ผศ.ดร. ธงชัย

พงศ์สิทธิกาญจนา

กรรมการ

4. อาจารย์ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม

กรรมการ

5. อาจารย์ดร.ไพรัช

มากกาญจนกุล

กรรมการ

6. อาจารย์ผ่องใส

สินธุสกุล

กรรมการ

7. อาจารย์ดวงใจ

คงคาหลวง

กรรมการ

8. อาจารย์พงษ์สันติ์

ตันหยง

กรรมการ

9. อาจารย์พงศ์สฎา

เฉลิมกลิ่น

กรรมการ

10. อาจารย์ชนพงษ์

อาภรณ์พิศาล

กรรมการ

11. อาจารย์นภดล

มณีรัตน์

กรรมการ

12. อาจารย์เสาวนีย์

มะหะพรหม

กรรมการ

13. อาจารย์ดร.วิศิษฐ์

ฤทธิ์บุญไชย

กรรมการ

14. อาจารย์นรุตม์

โตโพธิ์ไทย

กรรมการ

15. อาจารย์ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
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กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การด าเนิ น งานปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รบริห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การทั่ ว ไป
(หลั กสู ตรปรับ ปรุ ง 2559) ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแห่ งชาติ โดยแจ้งแผนการ
ปรับปรุงและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การแต่งตั้งกรรมการพัฒ นาหลักสูตร โดยแต่งตั้งตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ที่ 484 /2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) (ดังแนบ)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงหลักสูตรปี 2559
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา ได้มีการ
ปรับปรุงรายวิชา ในหลักสูตรมีรายวิชา 127 หน่วยกิต จากเดิม 130 หน่วยกิต และปรับลดรายวิชาแกน
บริหารธุรกิจ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาม 8 รายวิชา ทั้งนี้เหตุผลที่ปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและที่เพิ่มรายวิชาใหม่มี 2 รายวิชาเหตุผลใน
การปรับปรุงเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรให้มีความโดดเด่นสอดรับกับตลาดแรงงาน
4.2 การวิพากษ์หลักสูตร
ในการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรและมีการ
วิพากษ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นอันจาเป็น
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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4.3 ปรับปรุงปรัชญาเดิม มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความสามารถด้านการจัดการบน
พื้นฐานขององค์ความรู้ด้านบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม ปรัชญาใหม่ ผลิตบัณฑิต สร้างจิตอาสา เสริม
ภูมปิ ัญญา พัฒนาท้องถิ่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(อาจารย์ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์)
ผู้จดรายงานการประชุม
(อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ลาดับที่
1

เลขประจาตัวประชาชน
3 7106 00098 48 4

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
อาจารย์พงศ์สฎา
เฉลิมกลิ่น

คุณวุฒิ
บธ.ม.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สถาบันราชภัฏ
นครปฐม

ปี พ.ศ.
2550

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

2541

1) พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น. (2554, สิงหาคม). การพัฒนา
ข้าวหลามชุมชนพระงาม 2 ต.พระงาม อ.เมือง
จ.นครปฐม. ประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม. ครั้งที่ 3.
2) พงศ์ ส ฎา เฉลิ ม กลิ่ น . (2554). การเฝ้ า ระวั ง การ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง. (สกว.).
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
3) พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น. (2554). โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการในจังหวัดนครปฐมเพื่อนาไปสู่ตาบล
สุขภาวะและชุมชนเข้มแข็ง. คณะวิทยาการจัดการ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เอกสารประกอบการสอน
1) วิชาการจัดการคุณภาพ
2) วิชาการจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิง่ แวดล้อม.
ประสบการณ์การสอน
ปี พ.ศ. 2542-2550 สอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา
(ปวส.) โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ลาดับที่

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จากสถาบัน

ปี พ.ศ.

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิชาที่สอน
1) วิชาการจัดการคุณภาพ
2) วิชาการจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิง่ แวดล้อม
3) วิชาการบริหารสานักงาน

ลาดับที่
2

เลขประจาตัวประชาชน
3 7301 00134 02 3

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ชนพงษ์
อาภรณ์พิศาล

คุณวุฒิ
บธ.ม.

สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต

ปี พ.ศ.
2552
2546

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
1) ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล. (2558). รูปแบบการจัดการ
ความรู้แบบมีสว่ นร่วมสาหรับส้มโอนครปฐม.
สถาบันวิจยั และพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
2) ชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล. (2558). องค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม.
สถาบันวิจยั และพัฒนา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
ประสบการณ์การสอน
ปี 2554–ปัจจุบัน สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิชาที่สอน
1) พฤติกรรมองค์การ
2) การบริหารการผลิต
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ลาดับที่
3

เลขประจาตัวประชาชน
3 6201 00661 69 5

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
อาจารย์พงษ์สันติ์
ตันหยง

คุณวุฒิ
บธ.ม.

สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

วท.บ.

เทคนิคการแพทย์

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2546

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย

2535

1) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2558, กันยายน-ธันวาคม).
แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์,
5 (3).
2) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2557, มกราคม-มิถุนายน).
ตัวแบบการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม. การจัดการธุรกิจ.
มหาวิทยาลัยบูรพา, 3 (1).
3) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2554). การพัฒนาหลักสูตร
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นสาหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม. วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 6 (2). TCI ฐาน 2.
4) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2554). การเฝ้าระวังการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยว
ไทยท่ามกลางความเปลีย่ นแปลง. (สกว.).
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
5) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2554, สิงหาคม).
การพัฒนาข้าวหลามชุมชนพระงาม 2 ต.พระงาม
อ.เมือง จ.นครปฐม. ประชุมวิชาการระดับชาติ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครั้งที่ 3.

ลาดับที่
3 (ต่อ)

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จากสถาบัน

ปี พ.ศ.

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
6) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2553). แนวทางการพัฒนา
หอกระจายข่าวสารในเขตอาเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม. คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม.
7) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2553). แนวทางยกระดับตรา
สินค้าของสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม. (สกว.).
คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
8) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2556, กรกฎาคม). ปัญหา
และอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจข้าวหลามในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ครั้งที่ 5.
9) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2553). การพัฒนามาตรฐาน
บริการเพื่อการท่องเทีย่ วการจัดทามาตรฐานศูนย์บริการ
ข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยวประจาปีงบประมาณ 2553.
กรมการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
10) พงษ์สันติ์ ตันหยง. (2547). รายงานการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ
ประจาปีการศึกษา 2546-2547. คณะวิทยาการจัดการ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ลาดับที่
3 (ต่อ)

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จากสถาบัน

ปี พ.ศ.

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ประสบการณ์การสอน
ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน สอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รายวิชาที่สอน
1) วิชาองค์การและการจัดการ
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3) การวิจัยทางธุรกิจ
4) สถิติธุรกิจ
5) การจัดการเชิงกลยุทธ์

ลาดับที่
4

เลขประจาตัวประชาชน
1 00 00139 7399 3

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
อาจารย์จันทนา
พงศ์สิทธิกาญจนา

คุณวุฒิ
บธ.ม.

สาขาวิชา
การเงินการธนาคาร

บธ.บ.

ธุรกิจระหว่างประเทศ

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัย
สยาม
มหาวิทยาลัย
สยาม

ปี พ.ศ.
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
2537 ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน สอนนักศึกษาระดับ
2535 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เอกสารประกอบการสอน
1) จริยธรรมทางธุรกิจ
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
1) จริยธรรมทางธุรกิจ
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3) องค์การและการจัดการ

ลาดับที่ เลขประจาตัวประชาชน
5
3 1022 01324 63 1

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.ไพรัช
มากกาญจนกุล

คุณวุฒิ
D.MS.

สาขาวิชา
Management
Sciences

บธ.ม.

การตลาด

ศษ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

จากสถาบัน
Technological
University
Of the
Philippines
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
วิทยาลัยครูบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา

ปี พ.ศ.
2546

2532
2534
2527

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การสอน
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1) การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
2) การจัดการเชิงกลยุทธ์
3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ประสบการณ์การสอน
ปี พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน สอนนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน สอนนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิชาที่สอนระดับปริญญาตรี
1) วิชาหลักการตลาด
2) วิชาการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3) การจัดการเชิงกลยุทธ์
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
วิชาที่สอนระดับปริญญาโท
1) การจัดการเชิงกลยุทธ์
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฉบับพิเศษ : รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
๑. รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ถึงครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
๓. รั บ ทราบรายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๘
๔. รับทราบรายงานการใช้เงินประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑
๕. รับทราบมติของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเรื่อง
ร้องทุกข์คําสั่งมหาวิทยาลัย
๖. อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ จํานวน ๑๕๑ คน
๗. อนุมัติให้ปริญญาบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน ๑ คน
๘. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๒
๙. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๐. อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๑. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๒. อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๑๓. ยกเลิกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ที่มีมติให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๓๑ หลักสูตร และอนุมัติปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๒ หลักสูตร ดังนี้
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
สาขาวิชา
ลําดับ
๑ ๒๕๕๒๑๔๗๑๑๐๗๒๖๗ วิทยาศาสตรบัณฑิต การพัฒนาซอฟต์แวร์
๒ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๙๑๒๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ
๓ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๙๑๑๙ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์
๔ ๒๕๕๐๑๔๗๑๑๐๓๖๕๔ วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอตุ สาหกรรม
๕ ๒๕๔๘๑๔๗๑๑๐๓๔๘๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖ ๒๕๔๗๑๔๗๑๑๐๓๓๙๒ ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
๗ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๓๓๒๖ ครุศาสตรบัณฑิต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร ๕ ปี)
๘ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๓๓๑๕ ศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์
๙ ๒๕๔๓๑๔๗๑๑๐๑๖๗๖ ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม
๑๐ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๙๑๓๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรี
๑๑ ๒๕๔๙๑๔๗๑๑๐๙๑๐๘ ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์
๑๒ ๒๕๕๐๑๔๗๑๑๐๓๖๔๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. อนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ตามมติของ
สภาการพยาบาล
๑๕. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

๓
๑๖. อนุมัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และอนุมัติการปรับ
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (บังคับ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
๑๗. อนุมัติปรับเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้ “นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. จะต้องมีผลงานที่
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ของ คปก. จึงจะสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกได้”
๑๘. ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....
๑๙. ให้ ค วามเห็ น ชอบระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เกี่ ย วกับ การพัส ดุแ ละผู้ควบคุ มงานก่ อ สร้ า ง พ.ศ. .... โดยให้ป รับเพิ่ ม อั ตรา
ค่าตอบแทนในประกาศแนบท้ายให้สูงขึ้น
๒๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) โดย
แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว เป็นกรรมการแทน อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย เป็นกรรมการ เพิ่มเติม
๒๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
๑) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประธานกรรมการ
๒) รองศาสตราจารย์ลิขิต
กาญจนาภรณ์
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์
สังข์รักษา
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชยั
เทียนทอง
กรรมการ
๕) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน
อิงคพัฒนากุล
กรรมการ
๖) ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม
โอทกานนท์
กรรมการ
๗) อาจารย์ ดร.ดวงใจ
ชนะสิทธิ์
กรรมการ
๘) อาจารย์ ดร.มนูญ
จันทร์สมบูรณ์
กรรมการ
๙) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันท์
กรรมการ
๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา
กรรมการ
๑๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
กรรมการ
๑๒) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔) รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย

๔
๒๓. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑) นายโอภาส
เขียววิชัย
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา
สังข์สุวรรณ
กรรมการ
๓) รองศาสตราจารย์สุวิทย์
เฑียรทอง
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์
อาจคุ้มวงศ์
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๖) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๒๔. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี ดังนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท
ชุนดี
ประธานกรรมการ
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
กรรมการ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
กรรมการ
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช
ทองอําไพ
กรรมการ
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล
อุสายพันธ์
กรรมการ
๖) ผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗) ประธานคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
3 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
45 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
33 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน
39 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
33 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รายวิชาบังคับ

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500133

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

3(3-0-6)

1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

3(3-0-6)

ชีวิตประจาวัน
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับ

3(3-0-6)

นานาชาติ
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

รายวิชาเลือก

1500128

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500136

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน

3(3-0-6)

1500137

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน

3(3-0-6)

1500130

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

1500138

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

1500131

สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทางาน

3(3-0-6)

1500139

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

1500132

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

3(3-0-6)

1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น

3(3-0-6)

1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก

3(3-0-6)

1500142

ภาษามาเลย์เบื้องต้น

3(3-0-6)

1500143

สนทนาภาษามาเลย์

3(3-0-6)

1500144

ภาษาลาวเบื้องต้น

3(3-0-6)

1500145 สนทนาภาษาลาว

3(3-0-6)

1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น

3(3-0-6)

1500147 สนทนาภาษาพม่า

3(3-0-6)

1500148 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้น

3(3-0-6)

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2000106 วิถีไทย

รายวิชาบังคับ
3(3–0-6)

6 หน่วยกิต

2000112

การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

2000113

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก

3(3-0-6)

รายวิชาเลือก

รายวิชาเลือก

2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

2000115

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

2000108 กฎหมายในชีวิตประจาวัน

3(3–0-6)

2000116

กฎหมายในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

3(3–0-6)

2000110 การเมืองการปกครองไทย

3(3–0-6)

2000111 อาเซียนศึกษา

3(3–0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3–0-6)

2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3-0-6)

2500110 สุนทรียภาพของชีวิต

3(3–0-6)

2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ

3(3-0-6)

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

2500113 ทวารวดีศึกษา

3(3-0-6)

2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

3(3-0-6)

2500119 ทวารวดีศึกษา

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ

รายวิชาบังคับ

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4000116 การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

4000124 การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

3(3-0-6)

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

3(3-0-6)

การสื่อสาร

สื่อสาร
รายวิชาเลือก

รายวิชาเลือก

4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

4000119 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และ

3(3-0-6)

เทคโนโลยี

4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

และเทคโนโลยี
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ

3(3-0-6)

4000120 เกษตรในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

3(3-0-6)

4000112 การสร้างเสริมสุขภาวะ

3(3-0-6)

4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3(3-0-6)

4000113 นันทนาการเพื่อชีวิต

3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน จานวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

กลุ่มวิชาแกน จานวนไม่น้อยกว่า
45 หน่วยกิต
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

2562302 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

2562302 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1

3(2-2-5)

3521103 การบัญชีการเงิน

3(2-2-5)

3521102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2

3(2-2-5)

3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3522301 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3531101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

3531101 การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

3543101 การบริหารการตลาด

3(3-0-6)

3541101 หลักการตลาด

3(3-0-6)

3561101 องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

3543101 การบริหารการตลาด

3(3-0-6)

3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

3561101 องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

3562307 การบริหารการผลิต

3(3-0-6)

3562307 การบริหารการผลิต

3(3-0-6)

3562501 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)

3562501 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

จานวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

จานวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

น(ท-ป-ค)

3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3562102 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

การประกอบธุรกิจ

3562301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

3562102 พฤติกรรมองค์การ

3(3-0-6)

3563202 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ

3(3-0-6)

3563202 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ

3(3-0-6)

ขนาดย่อม
3561104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ

ขนาดย่อม
3(3-0-6)

ธุรกิจ
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3563204 ระบบสารสนเทศธุรกิจ

3(3-0-6)

3563305 การบริหารสานักงาน

3(3-0-6)

3563308 การพัฒนาภาวะผู้นาในโลกการ

3(3-0-6)

เปลี่ยนแปลง
3563306 การวางแผนและการบริหารโครงการ

3(3-0-6)

3563309 หลักการเขียนแผนธุรกิจ

3(3-0-6)

3563305 การบริหารสานักงาน

3(3-0-6)

3563310 การจัดการความเสี่ยงและ

3(2-2-5)

3564103 การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ

3(2-2-5)

3564106 จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3564902 การวิจยั เบื้องต้นทางธุรกิจ

3(2-2-5)

3564901 สัมมนาปัญหาการจัดการ

3(3-0-6)

3564902 การวิจยั เบื้องต้นทางธุรกิจ

3(2-2-5)

การประกันภัย
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

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

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3563203 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

3562301

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3561401 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

3562302

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อ

3562302 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อ

3(3-0-6)

สิ่งแวดล้อม
3562303 การจัดการคุณภาพ

3(3-0-6)

3563304 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

3(3-0-6)

3562308 การวางแผนและการควบคุม

3(3-0-6)

การผลิต

สิ่งแวดล้อม
3562303

การจัดการคุณภาพทางธุรกิจ

3(3-0-6)

3562308

การวางแผนและการควบคุม

3(3-0-6)

การผลิต
3562311

ภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน

3(3-0-6)

3562406

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

3562406 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

3562410

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

3(3-0-6)

3562410 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ

3(3-0-6)

3563203

การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

3563419 ภาวะผู้นาและการสร้างทีมงาน

3(3-0-6)

3563304

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

3(3-0-6)

3564309 การบริหารการจัดส่ง

3(3-0-6)

3563306

การวางแผนและการจัดการ

3(3-0-6)

3581101 การจัดการความเสี่ยงและ

3(3-0-6)

การประกันภัย

โครงการ
3564103

การพัฒนาองค์การ

3(3-0-6)

3603601 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

3564309

การบริหารการจัดส่ง

3(3-0-6)

3601104 การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

3(2-2-5)

3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

3592102

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

3(3-0-6)

3603601

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

3601104

การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554)
รหัสวิชา

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
น(ท-ป-ค)

รหัสวิชา

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 7
หน่วยกิต
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2(90)

3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5(450)

3564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการทั่วไป

หรือ

หรือ

3564812 สหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2(90)

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

2. แบบสหกิจศึกษา
3564811 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

น(ท-ป-ค)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 7
หน่วยกิต
1. แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การจัดการทั่วไป
3564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

5(450)

1(45)

2. แบบสหกิจศึกษา
3564811 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา

1(45)

6(540)

3564812 สหกิจศึกษา

6(540)

หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรายวิชา(หลักสูตรปรับปรุงปี 2554)
คาอธิบายรายวิชา(หลักสูตรปรับปรุงปี 2559)
3563306 การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6) 3563306 การวางแผนและการจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Planning and Project management
Planning and Project management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน ขั้นตอน
ลัก ษณะความส าคั ญ ของการวางแผน ประเภทของ
และกระบวนการการวางแผน ประเภทของแผน ข้ อ ดี แ ละ แผน ขั้ น ตอนและกระบวนการวางแผนข้ อ ดี แ ละข้ อ จ ากั ด ของ
ข้ อ จ ากั ด ของการวางแผนในแต่ ล ะรู ป แบบ บุ ค คลที่ มี ส่ ว น การวางแผนในแต่ ล ะรู แ บบ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การนาแผนไป การวางแผน ลั ก ษณะของแผนที่ ดี ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปฏิ บั ติ ร วมถึ งการวางแผนภายใต้ ภ าวการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง กับเหตุการณ์ปัจจุบัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนในการจัดทา
โครงการ เทคนิ ค การวางแผนปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เหตุการณ์ปัจจุบันและการประเมินผลโครงการ
เหตุผลของการปรับปรุง
ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
3562301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6) 3562301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
International Business Management
ความส าคั ญ และความหมายของธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
แนวคิ ด ท ฤษ ฎี พั ฒ นาการแล ะลั ก ษ ณ ะ การ
ประเทศ แนวคิ ด ทฤษฏี รู ป แบบธุ ร กรรมและกิ จ กรรม ดาเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการของธุรกิ จ
รวมถึ ง ปั จ จั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก
ระหว่ า งประเทศ กระบวนการจั ด การบริ ก ารส าหรั บ ธุ ร กิ จ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการค้าและการเงิน
ระหว่ า งประเทศอั น ได้ แ ก่ การจั ด การตลาด การจั ด การ ระหว่างประเทศ
ด้านการเงิน การจัดการความแตกต่างทางวัฒ นธรรม รวมถึง
วิธี ก ารแก้ ปั ญ หาให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม และศึ ก ษา
โครงสร้างการดาเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ
เหตุผลของการปรับปรุง
ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
3562303 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6) 3562303 การจัดการคุณภาพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quality Management
Quality Business Management
แนวคิ ด พื้ น ฐาน นโยบ าย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ วั ฒ นาการของ
การจั ด การคุ ณ ภาพ การออกแบบ การประเมิ น และการ การจัดการคุณ ภาพ โดยคานึงถึงต้นทุ นคุณ ภาพด้านสิน ค้าและ
ควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุน การควบคุม บริ ก าร เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การจั ด การคุ ณ ภาพ การเพิ่ ม
คุณภาพโดยรวม การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ประสิทธิภาพขบวนการบริหารจัดการทั้งองค์การ
เหตุผลของการปรับปรุง
ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรายวิชา(หลักสูตรปรับปรุงปี 2554)
คาอธิบายรายวิชา(หลักสูตรปรับปรุงปี 2559)
3563202 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3563202 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Small and Medium Enterprise
Small and Medium Enterprise
Management
Management
ลัก ษณะและรูป แบบของธุรกิ จขนาดกลางและ
ลัก ษณะ รูป แบบ ความส าคั ญ วิ ธีก ารด าเนิ น งาน
ขนาดย่ อ ม การบริ ห ารงานและปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน หลักการจัดการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของวิสาหกิจขนาด
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การเริ่ ม ต้ น การและขนาดย่อม
ประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ
การปฏิบัติงาน โครงสร้างของตลาดและการดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาด ข้ อ ได้ เปรีย บ - เสีย เปรียบของธุรกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่าง ๆ ทางการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การประเมินผลการดาเนินงาน
เหตุผลของการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
3562501 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6) 3562501 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
Business Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของ
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถิ ติ และการประยุ ก ต์ ใ ช้
สถิติ สถิติที่ ใช้ในชีวิตประจาวัน ขั้นตอนในการใช้ส ถิติเพื่ อ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
การตั ด สิ น ใจ ความน่ า จะเป็ น เบื้ อ งต้ น ตั ว แปรสุ่ ม และ การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน และการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยโปรแกรม
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงค่าที่ คอมพิวเตอร์
ได้ จ ากตั ว อย่ า ง การประมาณค่ า การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เหตุผลของการปรับปรุง
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา และชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุงปี 2554)

คาอธิบายรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุงปี 2559)

3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) 3563204 ระบบสารสนเทศธุรกิจ
3(3-0-6)
Management Information System
Information System for Business
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การประยุก ต์ ใช้ ระบบสารสนเทศในการด าเนิ น
โดยครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบและองค์ประกอบของ กิจการโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ทั นตามการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง สภาวะการในปั จ จุ บั น โดยใช้ โปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุ รกิ จ
องค์ป ระกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศ สนับสนุน ด้านการวางแผน การควบคุมและ การตัดสินใจการ
เพื่อการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ดาเนินกิจการ
และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์
ใช้ระบบสานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงาน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน
เหตุผลของการปรับปรุง
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา และชัดเจนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3562307 การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลักษณะและความสาคัญของการผลิตและการบริการ
การตัดสินใจด้านกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต การพยากรณ์
การก าหนดตารางการผลิ ต และการจั ด ล าดั บ งาน การจั ด ซื้ อ
ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการซ่อมและบารุงรักษา
การวางแผนและควบคุ ม โครงการ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละ
ซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต
เหตุผลของการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน
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3562307 การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
Production Management
ลั ก ษณะความส าคั ญ ของการผลิ ต การบริ ก าร
การตัดสินใจ กาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การวางแผนและควบคุ ม การผลิ ต การพยากรณ์
การก าหนดตารางการผลิ ต การจั ด ล าดั บ งาน การจั ด ซื้ อ
ระบบการควบคุ ม สิน ค้าคงเหลือ ระบบการซ่อ มบ ารุงรัก ษา
การวางแผนและควบคุ ม โครงการ ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ห่ ว งโซ่
อุปทาน และการควบคุมคุณภาพ

คาอธิบายรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุงปี 2554)

คาอธิบายรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุงปี 2559)

3564902 การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Introduction to Business Research
ความสาคัญของการวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ เข้าใจ
กระบวนการท าวิจัยอย่ างถูก ต้อง การกาหนดปัญ หาการวิจั ย
การสื บ ค้ น เอกสารและงานวิจั ย ที่ เกี่ย วข้ อง วิธีด าเนิ น การวิจั ย
การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย และการนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
เหตุผลของการปรับปรุง
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3564902 การวิจัยเบื้องต้นทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Introduction Research in Business
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและ
วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ธุ ร กิ จ โดย
การเสนอโครงการวิจั ย การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และตั้ ง
สมมุ ติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
การสรุ ป ผลงานวิ จั ย เพื่ อ สามารถน าไปใช้ ใ นธุ ร กิ จ แล ะ
จริยธรรมในการทาวิจัยทางธุรกิจ

รายวิชาเพิ่มใหม่
3563308

การพัฒนาภาวะผู้นาในโลกการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Leadership Development in The Changing World
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้นา บุคลิกภาพ ลักษณะ คุณสมบัติและบทบาทของผูน้ า เทคนิควิธีในการเป็น
ผู้นา คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นา แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา หลักและทฤษฏีการจัดการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการความขัดแย้ง การจัดการกับภาวะวิกฤต
3563309

หลักการเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Principle of Business Planning
ความสาคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชนองค์ประกอบของ
แผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการ วิเคราะห์ตลาดลูกค้าและคู่แข่งขัน การวางแผน
การตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจโดยเน้นการเขียนและการนาเสนอแผนธุรกิจ
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงานจากการที่บัณฑิตได้ทางานในหน่วยงาน หน่วยงานมีข้อเสนอแนะให้มีการ
เพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรมสาเร็จรูปการใช้เครื่อ งใช้สานักงานและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
2. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สถานประกอบการมีความประสงค์ที่จะให้หลักสูตร
เพิ่มทักษะด้านความรับ ผิ ดชอบ การเรียนรู้งาน ความกระตือรือร้นในการทางาน การแต่งกาย และ
การพัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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