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ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงในปีพุทธศักราช 
2555 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะการจ้างงานในภูมิภาค ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาปรับใช้กับหลักสูตร การเพ่ิมกลุ่มวิชาให้นักศึกษาสามารถ
เลือกศึกษาได้หลากหลายมากข้ึนทั้งในส่วนของวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก  

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการ
ศึกษา และค าอธิบายรายวิชา  การที่จะน าหลักสูตรฉบับนี้ ไปใช้ด าเนินการเรียนการสอน              
ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือช่วยให้สามารถใช้
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย 

 
 

                คณะบริหารธุรกิจ 
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการ 
 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
 ช่ือภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in 

 Management 
         

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการ) 
 ช่ือยอภาษาไทย  บธ.บ. (การจัดการ) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration 
   (Management) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Management) 
 
3.  วิชาเอก (ถามี) 
 ไมม ี

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 134  หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
 5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย  
     5.3 การรับนักศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศ 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 
  สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  11/2554  
   วันที่  3   ตุลาคม  2554 
  สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุม ครั้งที่  9/2554 
   วันที่  25 พฤศจิกายน  2554 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
     หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
ในปการศึกษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) บริหารงานทั่วไปในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
2) การควบคุมคุณภาพสินคา 
3) งานเลขานุการ 
4) ประกอบอาชีพสวนตัว    
5) งานสํานักงาน 
 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ 
     หลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล / 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางชวนพิศ  เจยาคม 
3 9099 00491 54 4 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  2547 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)  2532 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 
3 9099 00224 65 1 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2547 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 
2528 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

3 นางอัจฉรา  รัตนมา 
3 9099 00005 19 4 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2547 
บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 2535 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2528 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ 
3 9499 00043 45 2 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2548 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)  2531 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

5 นางภัทราภรณ  แกวกนิษฐารักษ 
3 3099 00027 63 1 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  2545 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  2527 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    ปจจุบันประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลาง และมีแนวโนมการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) เล็งเห็น
ถึงการเตรียมความพรอมของคนและระบบ ใหสามารถปรับตัว พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน ซึ่งแนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก             
ที่สําคัญ อีกอยางคือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองเตรียมความพรอม
ใหสามารถปรับตัวรับตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต โดยพัฒนาบัณฑิตทางดานการ
จัดการออกสูสังคม เพื่อรองรับงานดานการจัดการที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตน ประกอบกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ไดสงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของการศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
ทําใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาเชิงรุก ทั้งดานการตลาด การบริหารจัดการ และดาน
การผลิต ปรับตัวใหสามารถแขงขันได พัฒนาสังคมทุกภาคสวนใหเขมแข็งและย่ังยืนสามารถอยู
รวมกับพลโลกอยางสันติสุข อยางพึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลกัน 
  11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   จากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร การขนสง และกระแสโลกาภิวัตนสงผลให
การเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยว การศึกษา และการทําธุรกิจระหวางประเทศตาง ๆ มีมากข้ึน 
ประกอบกับการเปดเสรีทางดานการศึกษา การประกอบอาชีพ ทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการ
ประกอบการระหวางประเทศในกลุมเปนไปไดอยางเสรีมากข้ึน ซึ่งทําใหเกิดโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจและการประกอบอาชีพ แตขณะเดียวกันก็เกิดการแขงขันมากข้ึน การจัดการเปนกลไกดานหน่ึง
ของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความ
รอบคอบ และเปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสราง
ศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่  
 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ  
      ของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สงผลให
จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูมีทักษะทางดานการจัดการ ดานการสื่อสารที่ทันสมัย
มากข้ึน และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุงเนนใหผูเรียนตระหนักคุณธรรม 

จริยธรรมในการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งใหผูเรียนมีความรูและทักษะ มีแนวคิดเชิงสรางสรรค พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดจริงในหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ  

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน ดังน้ี 
  13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะอ่ืน 

   กลุมวิชา/รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมความรูตามหลักจริยธรรม กลุม
ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ กลุม
ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย และกลุมทักษะทางภาษาและ
การสื่อสาร ซึ่งดําเนินการสอนโดยศึกษาทั่วไปและคณะบริหารธุรกิจ 
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีรายวิชาเพื่อบริการสําหรับหลักสูตร 
อื่น ๆ ไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยอาจจัดรายวิชาไวในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพ
บังคับ หรือกลุมวิชาชีพเลือก 
  13.3 การบริหารจัดการ 
    การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
“ศรีวิชัย QA” ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนตาม
องคประกอบที่ 2 โดยมีกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให
มีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ผลิตบุคลากรที่มีความรูดานการจัดการและมีทักษะในการปฏิบัติงาน เปนผูใฝรู มีคุณธรรม
และจริยธรรม 
 1.2  ความสําคัญ 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  ทําใหเกิดการปรับตัวเพื่อพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน  ตลอดจนความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
การขนสง สงผลใหการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยว การศึกษา และการทําธุรกิจระหวางประเทศมี
มากข้ึน ประกอบกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งดาน
การศึกษา การประกอบอาชีพ การเคลื่อนยายแรงงาน และการประกอบการระหวางประเทศในกลุม
เปนไปไดอยางเสรีมากข้ึน หลักสูตรน้ีจึงสามารถตอบสนองการพัฒนาทางดานการจัดการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ชวยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปนอยางดี 
 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร มีสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคมและประเทศชาติ 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตรงตามความตองการของหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3) ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจทางการจัดการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4) ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนํา และสามารถทํางาน
เปนทีม 

5) ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

6  

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป 

 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และ
เปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ. 
กําหนด 

- ศึกษาการเปล่ียนแปลงในความ
ตองการแรงงานของหนวยงานผูใช
บัณฑิต 
- สํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการตอบัณฑิต 
- สํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต 
- จัดตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 
ผูใชบัณฑิตภายนอก ทั้งที่อยูในภาค 
เอกชนและภาครัฐ ศิษยเกา และ 
คณาจารย 

- รายงานผลการศึกษาความตองการ
ของตลาดแรงงาน 2 ป/1ครั้ง 
- รายงานผลการสํารวจระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตทุกปการศึกษา
โดยระดับเฉล่ียของ ความพอใจอยูใน
ระดับไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 
- รายงานผลสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตทุกป (หลังเปดสอน  4 ป) 
โดยผลการประเมินไมนอยกวารอยละ 
80 
- รายงานผลการประเมินรายวิชา/
หลักสูตรทุกปการศึกษา 
 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

- สนับสนุนการทําวิจัยและเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
- กําหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอหรือการทําวิจัย  
-สงเสริมการใหบริการวิชาการ  
 

- รายงานการเขารวมอบรม/สัมมนา
หรือนําเสนอผลงานวิชาการอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง หรือ 1 เรื่อง ไมนอยกวา
รอยละ10 
- มีโครงการใหบริการทางวิชาการอยาง
นอยปละ 1 โครงการ 
 

- พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน - สนับสนุนใหบุคลากรเขารับฝกอบรม
หรือดูงาน 
 

- รายงานผลการเขารับการอบรม/
สัมมนา/ดูงาน อยางนอยคนละ  
1 ครั้งตอปการศึกษา 
 

- พัฒนานักศึกษา - สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการใช
เทคโนโลยีและมีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

- มีรายวิชาที่เนนการใชเทคโนโลยี
มากขึ้น 
- รายงานผลโครงการสรางทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ 
 

- ปรับปรุงอุปกรณการเรียนการ
สอนและสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรู  

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการ
สอนและปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อ
การเรียนรู 
 

- โครงการ อยางนอย 1 โครงการ/ป
การศึกษา 
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หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใชระบบการศึกษาแบบเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งหน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชใน 
การสอบ  ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห 
และใหมีระยะเวลาในการศึกษาแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง ขอปฏิบัติในการเปดสอนภาคฤดูรอน 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค     
          ไมมี 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน - กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ 
  ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ 
  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาการจัดการ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งหนวยกิตที่เทียบโอนไดใหถือเปนหนวยกิตที่
ผานการศึกษามาแลว 
  2.2.3 ผู เขาศึกษาทั้ งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2551 
 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  -  โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 

  -  โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
  -  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานกลุม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  -  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
2.3.1 นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีพื้นฐานความรูดาน

บริหารธุรกิจนอยกวานักศึกษาที่สําเร็จสายวิชาชีพ 
2.3.2 การปรับตัวของนักศึกษาทางดานสังคมและระบบการเรียน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
 2.4.1 จัดการเรียนปรับพื้นฐานทางดานบริหารธุรกิจใหกับกลุมนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กอนเปดภาคการศึกษาแรก โดยข้ึนอยูกับการพิจารณาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
          2.4.2 จัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางสมัพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่ และจัด
ใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 100 100 100 100 100 

2 - 100 100 100 100 

3 - - 100 100 100 

4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 100 100 

  2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 
 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 150 150 150 150 150 

2 - 150 150 150 150 

รวม 150 300 300 300 300 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 150 150 150 150 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)   
 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. รายรับเงินรายได 2,985,000 5,822,500 7,026,500 8,050500 8,050500 

   1.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 

   1.2 คาบํารุงการศึกษา 1,750,000 3,500,000 4,200,000 4,900,000 4,900,000 

   1.3 คาหนวยกิต 1,110,000 2,197,500 2,701,500 3,025,500 3,025,500 

2. รายรับเงินงบประมาณ 9,489,432 4,536,391 4,793,874 5,065,390 5,433,767 

   2.1 งบดําเนินการ 4,189,432 4,536,391 4,793,874 5,065,390 5,433,767 

   2.2 งบลงทุน 5,300,000 0 0 0 0 

รวมรายรับทั้งหมด 12,474,432 10,358,891 11,820,374 13,115,890 13,484,267 

จํานวนนักศึกษา (คน) 250 500 600 700 700 

รายรับเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 
(บาท/คน) 

49,898 20,718 19,701 18,737 19,263 
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      2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
 
 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. งบบุคลากร 3,982,632 4,102,111 4,225,174 4,351,930 4,482,487 

2. งบดําเนินงาน 1,100,600 1,600,600 1,800,600 2,000,600 2,000,600 

   2.1 คาตอบแทน 345,600 345,600 345,600 345,600 345,600 

   2.2 คาใชสอย 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 

   2.3 คาวัสดุ 500,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 

3. งบเงินอุดหนุน 615,675 620373 625,071 629,769 634,467 

   3.1 คาใชจายบุคลากร 156,600 161,298 165,996 170,694 175,392 

   3.2 คาใชจายงานวิจัย 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000 

   3.3 คาใชจายบริการวิชาการ 34,075 34,075 34,075 34,075 34,075 

4. งบรายจายอื่น 245,750 245,750 245,750 245,750 245,750 
   4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด        
        การเรียนการสอน 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 

   4.2 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 

5. คาเส่ือมราคา 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 

   5.1 คาเส่ือมราคาครุภัณฑ 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 
รวมรายจายทั้งหมด 7,004,657 7,628,834 7,956,595 8,288,049 8,423,304 
จํานวนนักศึกษา (คน) 250 500 600 700 700 
รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 
(บาท/คน) 28,019 15,258 13,261 11,840 12,033 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
  อื่น ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
   เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร 
          3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    34 หนวยกิต 
   1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม     3 หนวยกิต 
   1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       6 หนวยกิต 
   1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         6 หนวยกิต 
        ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ   3 หนวยกิต 
   1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม   3 หนวยกิต 
   1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย   1 หนวยกิต 
    1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         94          หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   35      หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                                           44 หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                                           15 หนวยกิต 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                            6 หนวยกิต  
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   3.1.3 รายวิชา 
       1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34       หนวยกิต 
    1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม  จํานวน  3  หนวยกิต 
     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

   1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  6  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development 
01-021-003 ไทยศึกษา 

Thai Studies 
3(3-0-6) 

01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

   1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ 
    การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  6  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 

3(3-0-6) 

02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics in Everyday Use 

3(3-0-6) 

02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

Computer Technology 
3(2-2-5) 
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    1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  จํานวน  3  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี   

01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 

3(2-2-5) 

       
                   1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม  3  หนวยกิต 
     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization Context 
01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 

Beauty Matters 
3(3-0-6) 

    
   1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  1  หนวยกิต 
      ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

01-023-006 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

01-023-009 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 

01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1) 

01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1) 
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  1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  จํานวน  12  หนวยกิต 
        ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง 
English for Edutainment 

3(3-0-6) 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                  94    หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน  35    หนวยกิต 
      ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

05-211-101 หลักการตลาด    
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

05-311-001 สถิติธุรกิจ    
Business Statistics 

3(3-0-6) 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ    
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-311-003 การภาษีอากร    
Taxation 

3(3-0-6) 

05-311-004 การเงินธุรกิจ    
Business Finance 

3(3-0-6) 

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

05-311-108 องคการและการจัดการ    
Organization and Management 

3(3-0-6) 

05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 
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05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 

2(0-4-2) 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 
 Using Information Technology for Business 
  

  2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ  จํานวน  44  หนวยกิต 
   ใหศึกษา  10  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-109 พฤติกรรมองคการ    
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ    
Business Research Method 

3(3-0-6) 

05-311-432 สัมมนาการจัดการ    
Seminar in Management  

1(0-2-1) 

05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย   
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

   
  และใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ 

  จากรายวิชาตอไปน้ี 

*05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education 

1(1-0-2) 

*05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Management 
  

  หรือใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการฝกงานดานการจัดการ 
  จากรายวิชาตอไปน้ี 

*05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
Preparation for Internship 

1(1-0-2) 

*05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 
Internship in Management 

3(0-40-0) 

05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 
Management Project 

3(2-2-5) 

หมายเหตุ    * เปนรายวิชาที่กําหนดใหผลการเรียนเปน S หรือ U 
   นักศึกษาที่สามารถเทียบโอนวิชาการฝกงานดานการจัดการได ไมตองเรียนวิชาการ
เตรียมความพรอมการฝกงานดานการจัดการ  



มคอ.2 

16  

 

    2.2.1  กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 

              ใหศึกษาอีก  27  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี   
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ  3(2-2-5) 
 Management Planning Information Systems 
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม  

Small Business Management 
3(3-0-6) 

05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ   
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   
International Business Management 

3(3-0-6) 
 

05-311-428 การจัดการโครงการ    
Project Management 

3(3-0-6) 

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ    
Strategic Management 

3(3-0-6) 

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
Logistic Management and Supply Chain 

3(3-0-6) 

05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 

05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 

   
              2.2.2 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

            ใหศึกษาอีก 27 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปน้ี  
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ    

Strategic Management 
3(3-0-6) 

05-312-202 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    3(3-0-6) 
 Safety and Occupational Health Management 
05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและความเช่ือถือได    

Maintenance Management and Reliability 
3(3-0-6) 

05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน    
Industrial Labor Legislation 

3(3-0-6) 

05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
อุตสาหกรรม 
Information Systems for Industrial 
Management Planning 

3(3-0-6) 
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05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา   
Motion and Time Study 

3(3-0-6) 

05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง    
Inventory Management 

3(3-0-6) 

05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ    
Quality Management and Productivity 
Improvement 

3(3-0-6) 

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    
Logistics Management and Supply Chain 

3(3-0-6) 

   
                        2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
            ใหศึกษาอีก 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ   
Writing for Business Communication 

3(3-0-6) 

05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ    
Techniques for Presentation 

3(2-2-5) 

05-313-205 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสํานักงาน 3(1-4-4) 
 Computer Application for Office Management 
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Document Management 
3(2-2-5) 

05-313-308 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน 
e-Communication in Office 

3(1-4-4) 

05-313-309 การจัดการสํานักงาน  
Office Management 

3(3-0-6) 

05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Office 

3(2-2-5) 

05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน 3(3-0-6) 
 Office System Analysis and Development 
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน 

Office Document Work 
3(2-2-5) 
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       2.2.4 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
               ใหศึกษาอีก 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Planning Information Systems 
05-313-309 การจัดการสํานักงาน  

Office Management 
3(3-0-6) 

05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 

05-314-303 การสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Recruiting and Human Resource Selection 
05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3(3-0-6) 
 Training and Human Resource Development 
05-314-405 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

Performance Management 
3(3-0-6) 

05-314-406 การจัดการคาตอบแทนและการธํารงรักษาบุคลากร 3(3-0-6) 
 Management for Wage Salary and Employee 

Retention 
05-314-407 พนักงานสัมพันธ 

Employee Relations 
3(3-0-6) 

05-314-408 การสื่อสารภายในองคกร 
Organizational Communication 

3(3-0-6) 

   
  2.3  กลุมวิชาชีพเลือก  จํานวน  15  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค  
Principles of Microeconomics 

3(3-0-6) 

05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค   
Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

05-311-210 การพัฒนาองคการ 
Organizational Development 

3(3-0-6) 

05-311-316 การจัดการสมัยใหม 
Modern Management 

3(3-0-6) 

05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม  
Small Business Management 

3(3-0-6) 

05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ  
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 
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05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  
International Business Management 

3(3-0-6) 

05-311-428 การจัดการโครงการ  
Project Management 

3(3-0-6) 

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ    
Strategic Management 

3(3-0-6) 

05-312-201 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Energy and Environment Management in  

Industrial 
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   

Logistics Management and Supply Chain 
3(3-0-6) 

05-313-102 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ  
Personality Development in Business 

3(3-0-6) 

05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  
Writing for Business Communication 

3(3-0-6) 

05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ   
Technique for Presentation 

3(2-2-5) 

05-313-306 การจัดการเอกสารในสํานักงาน  
Document Management in Office 

3(3-0-6) 

05-313-309 การจัดการสํานักงาน   
Office Management 

3(3-0-6) 

05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
Electronic Office 

3(2-2-5) 

05-313-411 การจัดการคุณภาพสํานักงาน 
Office Quality Management 

3(3-0-6) 

05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน  
Office Document Work 

3(2-2-5) 

05-313-414 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน 
Computer for Office Work 

3(2-2-5) 

05-313-415 การจัดการสารสนเทศในสํานักงาน 
Management of Office Information 

3(1-4-4) 

05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม  
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 

05-314-407 พนักงานสัมพันธ  
Employee Relations 

3(3-0-6) 
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05-314-408 การสื่อสารภายในองคกร  
Organizational Communication 

3(3-0-6) 

05-314-409 การออกแบบองคกร 
Organization Design 

3(3-0-6) 

05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1  
Business English Usage I 

3(2-2-5) 

05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2  
Business English Usage II 

3(2-2-5) 

05-311-320 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  
English for Business Communication 

3(2-2-5) 

05-311-321 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Business English 
05-311-322 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ  

English for Business Presentation 
3(2-2-5) 

 
05-311-214 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1  

Basic Business Chinese I 
3(2-2-5) 

05-311-215 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2  
Basic Business Chinese II 

3(2-2-5) 

05-311-323 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1  
Intermediate Business Chinese I 

3(2-2-5) 

05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2  
Intermediate Business Chinese II 

3(2-2-5) 

05-311-325 การอานภาษาจีนธุรกิจ  
Reading Business Chinese 

3(2-2-5) 

05-311-430 การฟงและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Listening and Speaking in Business Chinese 
05-311-431 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  

Chinese for Business Communication 
3(2-2-5) 

05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค  
Consumer Behavior 

3(3-0-6) 

05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ  
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส  
Electronic Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-205 การจัดการการคาปลีก  
Retailing Management 

3(3-0-6) 
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05-211-304 การจัดการการขาย  
Sales Management 

3(3-0-6) 

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  
Electronic Business 

3(2-2-5) 

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  
Computer Programming I 

3(2-2-5) 

05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Date Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล  
Database Management Systems 

3(2-2-5) 

05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก  
Computer Graphics 

3(2-2-5) 

05-413-101 ระบบปฏิบัติการ  
Operating System 

3(2-2-5) 

   
 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี       6 หนวยกิต 
    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปด        
สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 3.1.4  แผนการศึกษา  
            - กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1 3(T-P-E) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2) 

รวม 17 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร2  3(T-P-E) 
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(0-2-1) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-111-101 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
05-311-109 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 19 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3(T-P-E) 
05-311-003 การภาษีอากร      3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร       3(3-0-6) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2      3(T-P-E) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร      3(2-2-5) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1      3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3      3(T-P-E) 
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0-6) 
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน      3(3-0-6) 
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม      3(3-0-6) 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3      3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3(T-P-E) 
05-313-309 การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน     3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4     3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2      3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1    
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-428 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน  1(1-0-2) 
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 3(2-2-5) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 
 

05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ   3(0-40-0) 
รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
  
 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1    
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-428 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E) 

รวม 14 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ     6(0-40-0) 
รวม 6 หนวยกิต 
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             - กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1 3(T-P-E) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2) 

รวม 18 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2       3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2        3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ       3(T-P-E) 
05-211-101 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน       3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-003 การภาษีอากร      3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
05-312-202 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1    3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1      3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2      3(T-P-E) 
05-111-101 การบัญชีการเงิน      3(3-0-6) 
05-311-109 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 
05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและความเช่ือถือได      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2      3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3      3(T-P-E) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 
05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการ

อุตสาหกรรม 
  3(3-0-6) 

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3    3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4    3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางดานภาษาและการสือ่สาร 4      3(T-P-E) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง      3(3-0-6) 
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน       3(3-0-6) 
05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา  3(3-0-6) 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5       3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
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 ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการ 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 1(1-0-2) 
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ 3(3-0-6) 
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 3(2-2-5) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   
 
 

05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ   3(0-40-0) 
รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ       3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ      3(3-0-6) 
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน      3(3-0-6) 

รวม 14 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ   6(0-40-0) 
รวม 6 หนวยกิต 
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- กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(0-2-1) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1 3(T-P-E) 

รวม 19 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2 3(T-P-E) 
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส      2(0-4-2) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)     
05-111-101 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 20 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ      3(T-P-E) 
05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ 3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)     
05-311-109 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6)     
05-313-205 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน      3(1-4-4) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

34  

 

ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3 3(T-P-E) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม      3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2  3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4      3(T-P-E) 
05-313-308 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน      3(1-4-4) 
05-313-309 การจัดการสํานักงาน      3(3-0-6) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4         3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5      3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ      1(0-2-1) 
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน      1(1-0-2) 
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส        3(2-2-5) 
05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน      3(3-0-6) 
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน      3(2-2-5) 
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ      3(2-2-5) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ      3(0-40-0) 
รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน 3(3-0-6) 
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน 3(2-2-5) 

รวม 14 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ 6(0-40-0) 
รวม 6 หนวยกิต 
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     - กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1(0-2-1) 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2) 

รวม 18 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E) 
05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
05-311-109 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ      3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2       3(T-P-E) 
05-111-101 การบัญชีการเงิน      3(3-0-6) 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 

  UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) 
รวม 18 หนวยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม      3(T-P-E) 
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 3(2-2-5) 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน      3(3-0-6) 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 

รวม 18 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3 3(T-P-E) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-313-309 การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 3(3-0-6) 
05-314-303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 

รวม 21 หนวยกิต 
 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 4 3(T-P-E) 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 
05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3(3-0-6) 
05-314-405 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) 
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E) 

  UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) 
รวม 21 หนวยกิต 
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 ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 1(1-0-2) 
05-314-406 การจัดการคาตอบแทนและการธํารงรักษาบุคลากร 3(3-0-6) 
05-314-408 การสื่อสารภายในองคกร 3(3-0-6) 
05-314-407 พนักงานสัมพันธ 3(3-0-6) 
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 3(2-2-5) 

รวม 17 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ   3(0-40-0) 
รวม 3 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

 สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1(0-2-1) 
05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
05-314-406 การจัดการคาตอบแทนและการธํารงรักษาบุคลากร 3(3-0-6) 
05-314-408 การสื่อสารภายในองคกร 3(3-0-6) 
05-314-407 พนักงานสัมพันธ 3(3-0-6) 

รวม 14 หนวยกิต 
 
 ภาคการศึกษาท่ี 2   

05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ    6(0-40-0) 
รวม 6 หนวยกิต 
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    3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
  UU   หมายถึง คณะ 

   01  คือ  คณะศิลปศาสตร 
   02  คือ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   05  คือ  คณะบริหารธุรกิจ 

  V   หมายถึง สาขา 

   0  คือ  สาขาศึกษาทั่วไป 

   1  คือ  สาขาการบัญชี 
   2  คือ  สาขาการตลาด 
   3  คือ  สาขาการจัดการ 

     4 คือ  สาขาระบบสารสนเทศ 
 สําหรับสาขาศึกษาท่ัวไป 

          WX   หมายถึง   กลุมวิชา/วิชายอย 
       10  หมายถึง   กลุมวิชาภาษา 
  1 คือ   วิชายอยภาษาไทย 
 2 คือ   วิชายอยภาษาอังกฤษ 
 3-9 คือ  วิชายอยภาษาตางประเทศอื่น ๆ 

 20 หมายถึง   กลุมวิชามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสุขพลานามัย 
   1 คือ   วิชายอยมนุษยศาสตร 
   2 คือ   วิชายอยสังคมศาสตร 
   3 คือ   วิชายอยสุขพลานามัย 
 30 หมายถึง   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 1 คือ   วิชายอยคณิตศาสตร 
 2 คือ  วิชายอยวิทยาศาสตร 
 3 คือ  วิชายอยเทคโนโลยี 
  40    หมายถึง   กลุมวิชาบูรณาการ/สหวิชาการ 

 
 สําหรับสาขาวิชาการจัดการ 
  WX หมายถึง   สาขาวิชา/กลุมวิชา 
   10  หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการ 
   11   คือ   กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 

 12   คือ   กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

   13   คือ   กลุมวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
   14  คือ   กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
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Y หมายถึง   ปที่ควรศึกษา 
    0  จัดใหศึกษาในภาคเรียนใดก็ได 
    1  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 1 
    2  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 2     
    3  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 3     
    4  ควรจัดใหศึกษาในช้ันปที่ 4     
         ZZ หมายถึง   ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
 

ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
        C(T-P-E) 

C       หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
T       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
P       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงศึกษาภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
E       หมายถึง  จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 

 
01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai Language for Communication 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 เอกลักษณของภาษาไทย  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอาน 
และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจบัใจความสําคัญ  การสื่อความคิดดวยการพูด
และการเขียน  และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language identities; skill practice in listening, speaking, reading, 
and writing; reading and listening for main ideas; speaking and writing 
to express ideas; the application of multimedia technology in 
presentation 

   
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 

Ethics for Human Beings 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ปรัชญาทางจริยศาสตร  ทฤษฎีทางจริยธรรม  จริยศาสตรเชิงคุณธรรม  กรณีย
ธรรมและอันตวิทยา  จริยศาสตรเชิงหนาที่  อัตนิยม ปรัตนิยม และประโยชนนิยม  
การใหเหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม  ศีลธรรมกับศาสนา  จริยศาสตรประยุกตใน
สถานการณปจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การทําแทงและอิสระทางเพศ ความขาด
แคลน ความทุกขทรมาน สวัสดิภาพสัตว 
Philosophy of ethics; ethical theory; virtue ethics; deontology and 
teleology; duty ethics; egoism, altruism and utilitarianism; ethical 
justification; morality and religion; applications to contemporary 
controversies, sexual behavior, abortion and free choice, poverty, 
torture, animal welfare 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ   
Human Relations and Personality Development 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย   
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม   
มารยาททางสังคมและการนันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of Human Relations; human behavior in socializing; 
self-improvement to create relationship within organization and 
society; social manners and recreations; personality development 

   
01-021-003 ไทยศึกษา 

Thai Studies 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม  นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  และวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

   
 

01-021-005 จิตวิทยาท่ัวไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  ขบวนการทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒนามนุษย: การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ 
การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอ
พฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; multiple aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development: 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; psychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 
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01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 
Southern Cultures and Traditions 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเช่ือ คติ
ชนและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิมและ
ไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปกรักษาประเพณีของชาวใต
ในยุคปจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Character of Southerner: indigenous language and dialects, cultures 
and beliefs, folk lore and folk wisdom, tradition and sacred activities; 
Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk 
entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 

   
 

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 
Thai Civilization in the Globalization Context 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic 
development from Sukhothai up to contemporary period; advantages 
and disadvantages of western-oriented development; Thai culture 
adjustment in the globalization context 
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01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความงาม
ของมนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค  คุณคาของความงาม
และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงามตามคติของ
ไทย  และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste; 
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and 
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art, performing 
art, and folk entertainment; physical and spiritual well-being; health 
cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 

   
 

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย   
และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the cultivation 
of public minded value; sufficiency economy and folk wisdom; 
pluralism and democratic ways of life; life long learning for 
sustainable development 

   
01-022-003 สังคมกับการปกครอง  

Society and Government 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี  
และอุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง   
ปจจัยเกื้อหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
Development of Thai politics and governments; sovereignty and 
forms of governments; democratic government; concepts, theories, 
and political ideals; political institutions and processes; supporting 
factors and obstacles to social and political changes 
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01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  การเลือกกับอรรถประโยชนและตนทุนคาเสีย
โอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ  การพิทักษ
สิทธ์ิและผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปนผูประกอบการ  
การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน 
General knowledge of Economics; utility, decision making and 
opportunity cost; roles of government and economic organization in 
economic system; consumers’ rights and benefits protection; 
domestic economy; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and the application in everyday situations 
 

01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and 
arranging  selected sport competition 

   
01-023-006 แบดมินตัน 

Badminton 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 
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01-023-009 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐาน  การฝกปฏิบัติจังหวะพื้นฐาน  การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  การพัฒนาทาทาง  และการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ 
Basic knowledge; basic steps practice; developing physical fitness; 
rules, regulations, and etiquettes; movement control; arranging 
DanceSport competition 

   
01-023-010 แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 

Aerobic Dance for Health 
1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 หลักการและวิธีการของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก  ข้ันตอนในการประกอบ
กิจกรรมแอโรบิก  การเคลื่อนไหวพื้นฐานของการเตนแอโรบิก  การจับชีพจรและ
การคํานวณอัตราการเตนของหัวใจ  และการเตนแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Principles and techniques of aerobics; steps in doing aerobic activities; 
basic body movement; heart pulse approach and heart rate 
determination; aerobic dance for health 

   
 

01-023-011 โยคะเพ่ือสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายและประวัติของโยคะ  หลักการของหัตถะโยคะ  ความสัมพันธระหวาง
โยคะและอายุรเวช  การเตรียมพรอมรางกาย  การยืดเหยียดขอตอและกลามเน้ือ  
เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเน้ือ  การฝกทาอาสนะ  การควบคุมลมหายใจและ
ลมปราณ  สิ่งควรระวังและความปลอดภัยในการฝกโยคะ 
Meaning and history of Yoga; principles of Hatha Yoga; relationship 
between Yoga and Ayuraveda; body preparation; joint and muscle 
stretching; techniques of muscle contraction and relaxation; Asana 
practice; breathing and Pranayama; care and safety in Yoga training 
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01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
Information Technology for Study Skills 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนะนําการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  วิธี
แสวงหาสารสนเทศ  การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ  การเรียบเรียงและ
นําเสนอสารสนเทศ  การจัดการและการเก็บรวบรวมขอมลูและฐานขอมูล  
จริยธรรมและระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ  การฝกฝนและการประยุกตใชระบบ
สารสนเทศ   
Introduction to computer applications and information systems; 
information sources; information seeking; information analysis and 
synthesis, information composition and presentation; management and 
collection of data and databases; ethics and information protection; 
hands-on training and information system applications 

   
 

01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเก่ียวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเช่ือ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรูและ ประสบการณของมนุษย
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร  การแสวงหาอัต
ลักษณ ความรู สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; the necessary articles for individual; indicators of 
well-being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, 
pollutants, culture, community, and technology; human experiences 
in art, music, literature, philosophy, and history; the search for 
identity, the quest for knowledge, the status in society, and the need 
for happiness 
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01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะพื้นที่ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม  ความขัดแยงและการรวมมือระหวาง
ประเทศ  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล  การพัฒนาและความรวมมือทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการคา  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
History, sociology, and anthropology of South East Asia; political and 
cultural diversity; religious and traditions; landforms, natural resources 
and environment; conflict and cooperation among nations; 
modernization and globalization; agricultural, industrialized and 
merchandized cooperation and development; economic renovation 

   
 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  โครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; development 
of Thai economy structure; sufficiency economy application for living 
in a family and in community; good governance practices in 
organizations; developing sufficiency economy in individual, family 
and community level; royal-initiated projects applied in agribusiness 
and in industrial sectors; case study of sufficiency economy in 
community 
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01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  หนาที่และ
ประเภทของคําศัพท  รูปแบบกาลปจจุบัน  อดีต และอนาคต  การถามและตอบ
คําถาม  กลุมคําและสํานวน  การอานเน้ือเรื่องสั้นๆ ที่มีโครงสรางภาษาไมซับซอน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
functions and parts of speech of words; tenses: present, past, and 
future tenses; question making; idioms and phrasal verbs; reading 
short simple passages 

   
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2  

English II 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 คําศัพทและหลักไวยากรณข้ันสูง  ฝกทักษะการฟงและการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับ
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การอานเน้ือ
เรื่องที่มีประโยคซับซอนข้ึน  การแตงประโยคและการเขียนเรียงความที่มีความยาว
และซับซอนมากข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; listening and speaking practice in 
daily conversation with appropriate expressions; reading more 
complex articles; writing longer and more complex sentences and 
articles 
 

 

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ทบทวนไวยากรณและโครงสรางสําคัญในภาษาอังกฤษ  การทักทาย การกลาวลา 
การแนะนําตนเองและผูอื่น  การใชภาษาตามสถานการณสังคม  การแสดงความรูสึก
และการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณปจจุบันและเหตุการณในอดีต  การ
พูดโทรศัพท  การสอบถามขอมูล  การบอกทิศทางและสถานที่ต้ัง  และการพูดเรื่อง
งานและสถานที่ทํางาน 
Revision of essential English grammar and structure; greetings, parting, 
and introducing oneself and others; socializing; expressing feelings 
and opinions; talking about current issues and past experiences; 
telephoning; asking for information; giving direction and location; 
talking about jobs and the work place 
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01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 กลยุทธในการอาน การหาหัวขอหลัก การหาประโยคใจความหลัก การหา
รายละเอียดสนับสนุน  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจาก
บริบท  การใชคําเติม  การใชคําอางอิง  การคาดการณและการทํานายขอความ
ลวงหนา  ขอเท็จจริงและความคิดเห็น  การอานแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ  
และการตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using an English dictionary; guessing the meaning using 
contextual clues; affixes; references; previewing and predicting; facts 
and opinions; speed reading; sequencing; inferencing 

   
 

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  
English for Work 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 การสมัครงาน  ศัพทและสํานวนเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานภายในองคกร  
การอานและการเขียนเกี่ยวกับงานในองคกร  การนําเสนอโครงการ  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Job application; appropriate vocabulary and expressions used for 
communication in an organization and practice; reading and writing 
passages about work; project presentation; performance reports 

   
01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 

English for Edutainment 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ศัพทและสํานวนที่ใชในสื่อบันเทิง: เพลง ภาพยนตร ขาว สารคดี และเกมการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ การผลิตสื่อที่สรางสรรคในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอ 
Appropriate vocabulary and expressions used in entertainment media: 
songs, movies, news, documentaries, and games; expressing opinion 
on selected entertainment; creative productions of media in 
appropriate to situations and presentation 
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02-031-001 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics  
 วิชาบังคับกอน: - 

Prerequisite: - 
 

 ประเภทของจํานวน  ทักษะทางเลขคณิต  เรขาคณิตและตรีโกณมิติ   
พื้นฐานเบื้องตนทางพีชคณิต การแยกเศษสวนยอย  เลขช้ีกําลังและกรณฑ   
สมการเชิงเสนและกราฟ  เซท เมทริกซ และการประยุกต 
Classification of numbers; arithmetic skills; geometry and 
trigonometry; algebraic preliminaries; partial fractions; exponent 
expressions and radicals; linear equations and graph; exponent 
expressions and radicals; sets, matrices and their applications 

   
 

02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics in Everyday Use 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ศาสตรและศิลปของการตัดสินใจ  สถิติพรรณนา  การแจกแจงความถ่ี   
ความนาจะเปน การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปรกติ การอนุมานเชิงสถิติ  
การถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป 
Science and art of decision making; descriptive statistics; frequency 
distributions; probability; binomial and normal distribution; statistical 
inference; regression and correlation; statistical applications for 
everyday use 
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02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษสิ่งแวดลอม   
การปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principle of ecology and natural balance; natural resources and the 
conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law of 
environmental impact; integrated environmental management and 
sustainable development 
 

 

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
Computer Technology 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนะนําเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขาย
คอมพิวเตอร  การประยุกตใชสารสนเทศในองคกร  เทคนิคการโปรแกรม การ
พัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล อีเมล และการใชบราวเซอรและโปรแกรม
คนหา  เครือขายสังคม  คลาวด คอมพิวต้ิง  การออกแบบเว็บ และการโปรแกรม
เว็บ  การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร  การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชงาน 
An overview of hardware, software, data processing and computer 
network; information applications for organization; programming 
techniques, systems development, database design, e-mail and the 
uses of browsers and search engines; social network, Cloud 
computing, web design and web programming; the use of computer 
networks for communication; hands-on training in computer 
applications 
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02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  ยาปราบศัตรูพืช  สารปนเปอนทาง
อาหาร  การวิเคราะหระบบของประชากร  ชุมชนและสิ่งแวดลอม  ทัศนศึกษาและ
กิจกรรมเชิงนิเวศน   
Ecological system; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; field, laboratory, and working activities 

   
 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีทั่วไป  หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ี ต๋ัวเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หน้ีสินและสวนของผูเปน
เจาของ  การจัดทํารายงานทางการเงิน 
General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account receivables, notes receivable, inventories, investments, 
tangible and intangible assets, liabilities and owner’ equities; 
preparation  of financial reports 
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05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอสังคม และเศรษฐกิจ  พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาด  กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรม
การซื้อในตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดสวน
ประสมการตลาด  กลยุทธการตลาด  การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน
กิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาด  และความรับผิดชอบตอสังคม 
The role and the importance of marketing in the society and 
economy; the development of marketing concepts; marketing 
activities and marketing function; consumers’ buying behavior in 
consumer market and industrial market; factors affecting marketing 
mix; strategic marketing; the application of modern technology in 
marketing activities; marketing ethics and social responsibilities 

   
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค 

Consumer Behavior 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

 

 ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด  ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค  รูปแบบการตัดสินใจซื้อ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อในดานจิตวิทยา  ปจจัยเฉพาะสวนบุคคลรวมถึงปจจัยภายนอก  
ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การประยุกตความรูดาน
พฤติกรรมผูบริโภคในการกําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค 
Meaning, importance, and role of consumer behavior; theories related 
to consumption behavior; patterns of decision making in purchasing; 
psychological factors affecting purchasing decision making; personal 
and external factors; process of purchasing decision making; 
consumer behavior analysis; the application of consumer behavior 
knowledge in determining marketing mix in accordance with the 
changes in consumer behavior 
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05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

 

 ความหมายและความสําคัญของการตลาดสัมพันธภาพ  กลยุทธในการสราง
ความสัมพันธ  โปรแกรมการสรางความจงรักภักดี  การวิเคราะหผลกําไรจากลูกคา
เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม  หวงโซความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
กับผลกําไร  การประยุกตระบบการบริหารลูกคาสัมพันธในสถานการณจริง 
Meaning and importance of relationship marketing; strategies for 
building relationships; loyalty building program; customer profitability 
analysis for appropriate resource allocation; relationship chain 
between satisfaction and profitability; applications of customer 
relationship management system 

   
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Marketing 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

 

 แนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส  การตลาดแบบด้ังเดิม  การตลาด
อิเล็กทรอนิกส แนวคิดลูกคา  สินคาและบริการ  กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส  
ตลาดอิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต  กฎหมาย ระเบียบขอบังคับในการกํากับ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส และจริยธรรมในการทําธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Concepts of electronic marketing; traditional marketing and electronic 
marketing concept; products and services; E-marketing strategies; 
internet marketing; laws and regulations in electronics market and the 
ethics of conducting electronic business 
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05-211-205 การจัดการการคาปลีก 
Retailing Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

 

 พื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก  การจัดต้ังกิจการ การเลือกสถานที่ต้ัง การ
จําแนกประเภทกิจการ  ลักษณะการดําเนินงานคาปลีก  การจัดซื้อ  การกําหนด
ราคา  ตราสินคาหรือเครื่องหมายการคาของกิจการคาปลีก  การพัฒนาภาพพจน
ของกิจการ  ปญหาเกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก  การนําผลวิจัยมาใชประโยชน
ในการบริหารกิจการคาปลีก  และการบริหารการคาปลีกดวยแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
Principles of retailing operations; retail organization management, and 
location selection; planning of store design and store layout; 
merchandise management in store; pricing strategy of the retail 
promotional mix; customer service problem of retailing management 
and using result of research in retailing management 

   
05-211-304 การจัดการการขาย 

Sales Management 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101 Principles of Marketing 

 

 บทบาทและความสําคัญของฝายขายในงานการตลาด  การกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูจัดการฝายขายและพนักงานขาย  แนวทางการบริหารงานฝายขาย 
ดานการจัดโครงสรางองคกร การรับสมคัรและการคัดเลือกพนักงานขาย การ
ฝกอบรมพนักงานขาย  การพยากรณการขาย  การควบคุมและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขาย  และจรรยาบรรณของผูบริหารงานขาย 
The role and the importance of sales in marketing; the responsibilities 
of sales managers and salespersons; sales management guidelines; 
sales department’s organizational structure; recruitment and 
selection of salespersons; training for salespersons; sales forecasting; 
sales budgeting; control and evaluation of salespersons’ performance; 
ethical codes for sales managers and salespersons 
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05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 
 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนะนําหลักการทางสถิติ  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  
การแจกแจงของตัวอยางสุม  การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน  การ
วิเคราะหความแปรปรวน  การทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถดถอยและ
สหสัมพันธอยางงาย  และการวิเคราะหอนุกรมเวลา   
Introduction to statistics; random variable; probability distributions for 
random variables; sampling distributions; estimation and hypothesis 
testing; variance analysis; Chi–square test; simple linear regression and 
correlation analysis; time series analysis 

   
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 บทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล  นิติบุคคล (หางหุนสวน
สามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด)  นิติกรรม  สัญญาซื้อ
ขาย ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวแลก
เงิน เช็ค คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา 
Business legal provisions in relation to natural persons; juristic persons 
(general partnerships, limited partnerships, limited companies, and 
public limited companies); juristic acts; contracts related to sale, sale 
with right of redemption, hire of property, hire-purchase, hire of 
services, hire of work, promissory notes, bill of exchange, cheques, 
suretyship, mortgage, pledge, agency, and brokerage 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                   มคอ.2 

 61 
 

05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 หลักการและความสําคัญของภาษีอากร  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป   
ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร  และภาษีทองถ่ิน 
Principles and the importance of taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT specific business tax and stamp duty; 
excise duty; local taxes 

   
05-311-004 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-111-101 การบัญชีการเงิน หรือ 
                    05-111-102 การบัญชีช้ันตน   
Prerequisite:  05-111-101 Financial Accounting  or 
     05-111-102 Fundamental Accounting 

 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทของการบริหารการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน         
การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน   
การบริหารเงินสดและหลักทรัพยในความตองการของตลาด  การบริหารลูกหน้ี  
การบริหารสินคาคงเหลือ  มูลคาเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  
การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง  การจัดหาเงินทุนระยะยาว  โครงสรางทางการ
เงินและตนทุนของเงินทุน 
Scope, characteristics and the role of financial management; financial 
statements analysis, financial planning and forecasting; working capital  
management; cash and marketable securities management; accounts 
receivable management; inventory management; time value of 
money; capital budgeting; short-term financing; intermediate-term 
financing; loan-term financing; financial structure; cost of capital 
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05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค  อุปสงค และอุปทาน  ความยืดหยุน 
พฤติกรรมผูบริโภค  การผลิตและตนทุนการผลิต  ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด
แขงขันไมสมบูรณ  แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค  รายไดประชาชาติ      
วัฏจักรธุรกิจ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลังและการเงิน  การคาและ
การเงินระหวางประเทศ 
Principles of microeconomics; market forces of supply and demand; 
elasticity; consumer behavior; production and cost; perfectly and 
imperfectly competitive markets; principles of macroeconomics; 
national income; business cycle; money and the banking system; 
monetary and fiscal policies; international trade and monetary system 

   
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 

Principles of Microeconomics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค  ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  กลไกราคา อุป
สงคและอุปทานของสินคา  ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  การผลิต
และตนทุนการผลิต  การกําหนดราคาสินคาจํานวนผลผลิตในตลาดที่มีการแขงขัน
สมบูรณ และไมสมบูรณรูปแบบตาง  ๆ 
Concept of microeconomics; fundamental economic problems; price 
mechanism; demand and supply of goods and services; introductory 
theory on consumer behavior; production and costs; price and output 
determination in perfectly and imperfectly competitive markets 
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05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 
Principles of Macroeconomics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค  บัญชีรายไดประชาชาติ การกําหนด
ข้ึนเปนรายไดประชาชาติ  วัฏจักรธุรกิจ  การวางงาน  เงินเฟอและเงินฝด  ตลาด
การเงิน  อุปสงคและอุปทานของเงิน  นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ดุลการชําระเงิน  ตลาดเงินตราตางประเทศ  และ
การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน  
Introduction to macroeconomics; national income accounting and 
national income determination; business cycle; unemployment; 
inflation and deflation; money market; demand for and supply of 
money; monetary and fiscal policies used for economic stabilization; 
balance of payment; foreign exchange market; exchange rate 
determination 

   
05-311-108 องคการและการจัดการ  

Organization and Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายขององคการและการจัดการ  แนวความคิดและวิวัฒนาการทาง                      
การจัดการ กระบวนการจัดการการวางแผน การจัดองคการ การนําและการ
ควบคุม  การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน 
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  
The meaning of organization and management; concepts and 
development of management; management process, planning 
organizing, leading, and controlling; human resource management; 
communication management and information technology; change 
management and innovation in globalization; business ethics and  
social responsibilities 
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05-311-109 พฤติกรรมองคการ 
Organizational Behavior 
วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management 

3(3-0-6) 

 ความหมายของพฤติกรรมองคการ  แนวคิดและวิวัฒนาการขององคการ พื้นฐาน
ของพฤติกรรม  แนวคิดเกี่ยวกับกลุม การทํางานเปนทีม ความเปนผูนํา การจูงใจ
พนักงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยงในองคการ และการ
เจรจาตอรอง 
The meaning of organizational behavior concepts and evolution of 
organization; basis of behaviors; concepts of group; team work; 
leadership; motivation employees; change management; conflict 
management in organization; negotiation 

   
05-311-210 การพัฒนาองคการ 

Organizational Development 
วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management 

3(3-0-6) 

 โครงสรางและรูปแบบขององคการ ความสัมพันธระหวางองคการกับสมาชิก ทั้งกับ
ปจเจกบุคคลและสมาชิกกลุมยอย การเกิดความขัดแยงและแนวทางในการแกไข  
กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาองคการต้ังแตข้ันตอนการวางแผนพัฒนา 
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
Organizational structures and forms; relationship between 
organizations, individual, and small groups members; crisis and 
solution; organizational development process from planning; 
implementation to evaluation 
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05-311-211 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทางการจัดการ 
Planning Management Information Systems 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 05-411-101  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Prerequisite: 05-411-101  Using Information Technology for Business 

 พื้นฐานระบบสารสนเทศในธุรกิจ  การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความไดเปรียบทางกลยุทธ  การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ  กระบวนการพัฒนาทางกลยุทธทางธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขามชาติ 
กรณีศึกษา  และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 
Basic information systems for business; competition and information 
technology; the use of information technology for strategic 
competitiveness; application of information technology for business; 
strategic development process and information technology; 
information technology in large businesses and multinational 
businesses; case studies; related software training 

   
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 

Business English Usage I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ  โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียน คําศัพท และ
สํานวนที่ใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
Principles of English usage; structure of spoken and written language; 
vocabulary and expressions for business communication 

   
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 

Business English Usage II 
วิชาบังคับกอน: 05-311-212  การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Prerequisite: 05-311-212 Business English Usage I 

3(2-2-5) 

 หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษที่ซับซอน  คําศัพทและสํานวนที่ยากข้ึนทางธุรกิจ  
การนําความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางไปประยุกตใชในการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
The use of complex English; more advanced business vocabulary and 
expressions; applying vocabulary, expressions and structures in 
business communication 
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05-311-214 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 1 
Basic Business Chinese I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักไวยากรณพื้นฐาน  การอานออกเสียง  การฟง  การเขียน  และการพูด
ภาษาจีนเพื่อใชสื่อสารดานธุรกิจ 
Basic grammar; pronunciation; listening; writing and spoken Chinese 
for business communication 

   
05-311-215 ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 2 

Basic Business Chinese II 
วิชาบังคับกอน: 05-311-214  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 
Prerequisite: 05-311-214 Basic Business Chinese I 

3(2-2-5) 

 หลักไวยากรณ การอานออกเสียง การฟง การเขียน และการพูดภาษาจีนเพื่อใช
สื่อสารดานธุรกจิในระดับที่สูงข้ึน 
Grammar; pronunciation; listening; writing; more advanced spoken 
Chinese for business communication 

   
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม  

Entrepreneurship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  ประเภทธุรกิจ  คุณสมบัติของการเปนผูประกอบการ   
กลยุทธในการทําธุรกิจ  วัฒนธรรมองคกร  ผลกระทบตอการเปนประชาคมอาเซียน
ตอการประกอบธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
General knowledge in business; types of business; qualification of 
entrepreneur; business strategies; organizational culture; impact of 
Asian economic community on entrepreneurship; entrepreneurs’ 
ethics 
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05-311-316 การจัดการสมัยใหม 
Modern Management 
วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม  บทบาทของผูบริหารหรือผูนําในยุค 
โลกาภิวัตน  เทคนิคการบริหารองคการ  การบริหารความเปลี่ยนแปลง   
การบริหารภาวะวิกฤต จริยธรรมในการบริหาร  การบริหารองคการตามหลัก
บรรษัทภิบาล 
Theories and concepts of modern management; roles of executives 
or leaders in the globalization; organizational management 
techniques; change management; crisis management; ethics in 
management; organizational management with corporate governance 

   
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 

Production and Operation Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ  ระบบการผลิต  เทคนิค
การพยากรณ  การตัดสินใจสําหรับการผลิต  การวางแผนการผลิตแบบตาง ๆ   
การกําหนดตารางการผลิต  การควบคุมการผลิต  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การวางผัง
โรงงาน การควบคุมคุณภาพ  การจัดการพัสดุคงคลัง  การบริหารความปลอดภัย  
ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงงาน  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการ
บริหารการผลิต 
The importance of production and operation management; 
production system; forecasting techniques; production decision-
making; types of production planning; scheduling production; 
production control; location decision; plant layout; quality control; 
inventory management; safety management; occupational health and 
factory’s environment; the use of software packages in production 
management 
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05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
Small Business Management  
วิชาบังคับกอน: 05-211-101 หลักการตลาด 
Prerequisite: 05-211-101  Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายของธุรกิจขนาดยอม  ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจขนาดยอม  
การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม  การจัดต้ังสถานประกอบการ  รูปแบบความเปน
เจาของ  การสรรหาเงินลงทุน  การบริหารการตลาด  การบริหารการบัญชีและ
การเงิน และการภาษีของธุรกิจขนาดยอม  แนวคิดในการบริหารจัดการ  การ
บริหารการผลิต  การเขียนโครงการ  และการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
ธุรกิจขนาดยอม 
The meaning of small business; general information for running small 
business; marketing for small business; workplace establishment; 
types of ownership; investment funding; marketing management; 
accounting and financial management; taxation for small business; 
management concepts; operational management; project writing;  
quality management system for small business 

   
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 

Quantitative Analysis in Business 
วิชาบังคับกอน:  05-311-001  สถิติธุรกิจ 
Prerequisite:  05-311-001  Business Statistics 

3(3-0-6) 

 หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ประโยชนและขอจํากัดในการนําเทคนิคเชิงปริมาณ 
มาใชในทางธุรกิจ  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ตัวแบบการ
ตัดสนิใจ  กําหนดการเชิงเสน  ตัวแบบการขนสง  ปญหาการมอบหมายงาน     
ตัวแบบพัสดุคงคลัง  การวางแผนและควบคุมโครงการ  ตัวแบบแถวคอย   
ทฤษฎีการแขงขัน  ตัวแบบมารคอฟ  ตัวแบบการจําลองสถานการณ 
Principles of quantitative analysis;  benefits and limitations of 
quantitative techniques used in business;  basic quantitative analysis; 
decision model; linear programming; transportation model; 
assignment problem; inventory model; program evaluation and 
review technique (PERT) and critical path method (CPM), queuing 
model;  game theory; Markov model; simulation model 
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05-311-320 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
English for Business Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 การฝกทักษะการอาน  การเขียน  รูปแบบจดหมายธุรกิจ  การเขียนจดหมายธุรกิจ 
จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี  จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความ
เสียใจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ ตอบสั่งซื้อ และ
การเขียนบันทึกขอความแฟกซและอีเมล 
Reading practice; writing practice; forms of business letters; writing 
business letters; letters of invitation; letters of congratulations; letters 
of thanks; sympathy letters; letters of inquiry; letters of order; replies 
to orders; facsimile and electronic-mail messages 

   
05-311-321 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

Listening and Speaking in Business English 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 การฟง  การโตตอบ  การพูดแสดงความคิดเห็น  และการโตแยงแลกเปลี่ยน
ความคิดกับผูอื่นในเชิงธุรกิจ 
Listening; conversation; expressing opinions by speaking; business 
discussion 

   
05-311-322 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ 

English for Business Presentation 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-213  การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Prerequisite: 05-311-213  Business English Usage II 

 

 ศัพท  สํานวน  เทคนิคการนําเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการใชภาษาอังกฤษ   
ข้ันตอนและการใชภาษาในการนําเสนอทางธุรกิจ  การรวมฟงและจดเน้ือหาของ
การนําเสนอ 
Vocabulary; expressions; business presentation techniques; English 
usage skills; process and language of business presentation; listening 
to presentation and note taking 
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05-311-323 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1 
Intermediate Business Chinese I 
วิชาบังคับกอน: 05-311-214  ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 
Prerequisite: 05-311-214  Basic Business Chinese I 

3(2-2-5) 

 ฝกการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนที่จําเปนทางธุรกิจโดยใชสถานการณ
จําลอง และอุปกรณการสอนทางดาน audio-visual 
Listening; speaking; reading and writing essential business Chinese 
with the use of role play and audio-visual learning aids 

   
05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 

Intermediate Business Chinese II 
วิชาบังคับกอน: 05-311-323  ภาษาจนีธุรกิจระดับกลาง 1 
Prerequisite: 05-311-323  Intermediate Business Chinese I 

3(2-2-5) 

 พัฒนาการฟง พูด อาน เขียน  คําศัพท  ไวยากรณ  การอานขอความ  แสดงความ
คิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนําเสนอทางดานธุรกิจ 
Developing listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary 
and grammar; message reading; expressing opinions; exchange 
opinions; business presentation 

   
05-311-325 การอานภาษาจีนธุรกิจ 

Reading Business Chinese  
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 
Prerequisite: 05-311-324  Intermediate Business Chinese II 

 

 การอานเพื่อความเขาใจ  การเก็บใจความ  การตีความหมาย  และการสรุปแสดง
ความคิดเห็นทั้งการพูดและการเขียน 
Reading comprehension; reading for main idea; interpretation; making 
conclusions and comments by speaking and writing 
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05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
International Business Management 
วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management 

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศ  สภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจระหวาง
ประเทศ  องคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ขอตกลงทางการคาระหวาง
ประเทศ  องคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  กลยุทธในการเขาสูธุรกิจ
ระหวางประเทศ  การจัดโครงสรางองคการของกิจการระหวางประเทศ  การ
จัดการทรัพยากรมนุษยของกิจการระหวางประเทศ  ภาวะผูนําและการจูงใจของ
กิจการขามชาติ  และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
General knowledge of international business; environment in 
international management; international commercial and economic 
organizations; international trade agreements; strategies for entering 
international markets; structuring international business organizations; 
human resource management in international businesses; leadership 
and motivation in cross-national businesses; ethics in international 
business 
 

05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Method 
วิชาบังคับกอน: 05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Prerequisite: 05-311-001  Business Statistics 

3(3-0-6) 

 ความหมายและบทบาทของการวิจัยทางธุรกิจ  คุณธรรมและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย กระบวนการในการวิจัยธุรกิจ  ขอมูลและการจัดเก็บขอมูล  การออกแบบ
การวิจัย  การสรางเครื่องมือวิจัย  เทคนิคการสุมตัวอยาง  สถิติที่จําเปนสําหรับการ
วิเคราะหขอมูล  การทดสอบสมมติฐาน  การรวบรวมและจัดทําขอมูล  การ
วิเคราะหขอมูลและการแปลผลการเขียนโครงรางและรายงานผลงานวิจัย  การ
ประเมินผลงานวิจัย 
Research definition; ethics of researchers; research process; data and 
data collection; research design; research tools construction; random 
sampling technique; the potential statistics for data; hypothesis test; 
collection and manipulation the data; data analysis and 
interpretation; proposal and research report writing; research 
evaluation 
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05-311-428 การจัดการโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ  และ  
                    05-311-104  การเงินธุรกิจ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management  and 
                   05-311-104  Business Finance 

 ประเภทของโครงการ  ความสําคัญของการจัดทําโครงการ  องคประกอบของ
โครงการ  การเขียนโครงการ  ความหมายของการบริหารโครงการ  กระบวนการ
ในการบริหารโครงการในรูปแบบตางๆ  การวางแผนโครงการ  ปจจัยที่มีสวน
เกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโครงการ  การ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  การวิเคราะหระบบการดําเนินงานโครงการ  
การควบคุมและการติดตามโครงการในรูปแบบตางๆ  และการยุติโครงการ 
Types of projects; the importance of projects; components of 
projects; project writing; the meaning of project management; process 
in different forms of project management; project planning; factors 
affecting project preparation; project’s environment analysis; project 
feasibility analysis, analysis of project implementation system; 
different forms of project follow-up and control, termination of 
projects 
 

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 
Strategic Management 
วิชาบังคับกอน: 05-311-108  องคการและการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-108  Organization and Management 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ  ทิศทางในอนาคต        
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธของธุรกิจในระดับตาง ๆ ของ
องคการ  การดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  การนําแผนกล
ยุทธไปปฏิบัติ  การควบคุมติดตาม  และการประเมินผล 
External and internal business environment analysis; future direction; 
determination of business, vision, mission, goals and strategic plans at 
different levels of organization; managing business under changing 
circumstances; strategic implementation; strategic control; strategic 
evaluation 
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05-311-430 การฟงและพูดภาษาจีนทางธุรกิจ 
Listening and Speaking in Business Chinese 
วิชาบังคับกอน:  05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 
Prerequisite:  05-311-324  Intermediate Business Chinese II 

3(2-2-5) 

 การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจจากชีวิตประจําวันไปจนถึงงานในวงธุรกิจเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูดและการใชภาษาจีนธุรกิจในสถานการณตางๆ  การ
สัมภาษณ  การโทรศัพท  การติดตอนัดหมาย  และการเจรจาตอรอง 
Listening and speaking Chinese in everyday life and business; 
improving Chinese speaking skill in different situations; interview; 
making appointment; negotiation 

   
05-311-431 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 

Chinese for Business Communication  
วิชาบังคับกอน: 05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 
Prerequisite: 05-311-324  Intermediate Business Chinese II 

3(2-2-5) 

 พัฒนาทักษะการสื่อสารธุรกิจ  ศัพทสํานวน  รูปแบบในการเขียนบันทึกขอความ     
การสงแฟกซ  การเขียน  การตอบจดหมายธุรกิจในรูปแบบตาง  ๆ การโทรศัพท
ติดตอธุรกิจ  และการใหขาวทางธุรกิจ 
Business communication skills; vocabulary and expressions; 
memorandum writing forms; facsimile; writing and replying various 
types of business letters; business telephone communication; public 
relations 
 

05-311-432 สัมมนาการจัดการ  
Seminar in Management  
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 สัมมนาปญหาและประเด็นปจจุบันดานการจัดการ โดยประยุกตใชทฤษฎีการ
จัดการและอภิปรายผล 
Seminar in management by problems and current issues applying 
management theories and discussion 
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05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
Preparation for Internship 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางาน  การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ 
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ  การ
พัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ 
ที่จําเปนในการฝกงาน  จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษย
สัมพันธ  นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
ฝกงานได 
The philosophy and goal of Work Integrated Learning; preparation of 
the necessary paperwork to apply for jobs including effective cover 
letter, resume, reference, and letter of recommendation; the 
development of basic interpersonal communication skills expected in 
the workplace and general skills required to be successful in 
internship program; work ethic, workplace safety, and human 
relations. 

   
05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 

Internship in Management 
3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 
Prerequisite:  05-311-434  Preparation for Internship 

 

 หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับ
ประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาการและทักษะในการ
แกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 525 ช่ัวโมง ในสถาน
ประกอบการทางธุรกิจและองคกรตาง  ๆ
An internship course offers students to integrate classroom study with 
practical experience in the work place to develop academic 
knowledge and skills to actual problems. Internship program must be 
at least 525 hours in a faculty-approved employers or organizations. 
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05-311-436 
 

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
Preparation for Cooperative Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมเอกสารสมัคร
งานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  
การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะ 
ตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา  จรรยาบรรณในการทํางาน 
ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ 
The philosophy and goal of cooperative education; preparation of the 
necessary paperwork to apply for jobs including effective cover letter, 
resume, reference, and letter of recommendation; the development 
of basic interpersonal communication skills expected in the 
workplace and general skills required to be successful in the 
cooperative program; work ethic, workplace safety, and human 
relations. 

   
05-311-437 

 
สหกิจศึกษาดานการจัดการ 
Cooperative Education in Management 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการจัดการ 
Prerequisite: 05-311-436 Preparation for Cooperative Education 

 หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  
ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือองคกรตาง ๆ  นักศึกษาสามารถ
บูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสให
นักศึกษาพิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน 
และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา 
This course is a semester long experience in a faculty-approved 
employer or organizations. Students will apply academic knowledge 
and integrating classroom learning with related work experience. The 
course offers students the opportunity to evaluate career selection, 
demonstrate employability skills, and may receive offers for future 
full-time employment. 
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05-311-438 
 

โครงงานทางการจัดการ 
Management Project 
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 กําหนดโครงงานทางการจัดการเพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหา โดยนํา
ความรูและทฤษฎีการจัดการมาประยุกตใช 
Selecting on management project for analysis and determining 
solutions to problems by applying management knowledge and 
theories 

   
05-312-201 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม 

Energy and Environment Management in Industrial 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 สํารวจ  วิเคราะหการใชพลังงานในอุตสาหกรรม  ลักษณะการใชพลังงาน  สาเหตุ
การสิ้นเปลืองพลังงาน  แนวทางปรับปรุงการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
ลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรม  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมลพิษอันเน่ืองมาจากอุตสาหกรรม  การจัดการและ
แนวทางแกไขปรับปรุง  และมาตรฐานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม 
Survey and analysis of industrial use of energy; types of energy 
consumption; causes of wasted energy; ways to use energy efficiently; 
environments affecting work efficiency in industries; impacts of 
industries on environment and pollution; management and solutions 
for environmental problems; energy and environmental management 
standards 
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05-312-202 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
Safety and Occupational Health Management 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ระบบการจัดการดานความปลอดภัย และระบบการจัดการดานอาชีวอนามัย  
หลักการเบื้องตนของอุบัติเหตุ  การปองกันอุบัติเหตุ  ความปลอดภัยและการ
จัดการดานความปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม   
หลักและวิธีการในการปองกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม  และหลักการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม   
Basic principles of accidents, accident prevention, safety and safety 
management; safety laws for industries; principles and methods for 
preventing fire accident in industries; principles for industrial 
environment control; safety management system; occupation health 
management system 

   
05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและความเชื่อถือได 

Maintenance Management and Reliability  
วิชาบังคับกอน: 05-311-001 สถิติธุรกิจ 
Prerequisite: 05-311-001 Business Statistics 

3(3-0-6) 

 แนวคิดในงานซอมบํารุง  สถิติการชํารุดขัดของและการวิเคราะหสาเหตุ  ระบบ
ซอมบํารุงปองกัน  การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซอมบํารุง  การควบคุมอะไหล  
ทรัพยากรบุคคลในงานซอมบํารุง  การวัดผลงานซอมบํารุงและการประเมนิระบบ
เพื่อการปรับปรุง  และการวิเคราะหความเช่ือถือไดในงานซอมบํารุง 
Maintenance work concepts; failure statistics and causal analysis; 
preventive maintenance system; maintenance activity planning and 
control; spare parts control; human resource in maintenance work; 
evaluation of maintenance work and system for improvement; 
reliability analysis of maintenance work 
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05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน 
Industrial Labor Legislation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 กฎหมายแรงงาน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีพ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน  กฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ  กฎหมายการดําเนินคดีแรงงาน  กฎหมาย
ประกันสังคม  กฎหมายอุตสาหกรรม  การดําเนินงานสงเสริมอุตสาหกรรม  
พระราชบัญญัติโรงงาน การควบคุมเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา 
Labor laws; civil and commercial code for labor contracts; 
occupational laws; employment related laws; labor protection laws, 
labor relations laws; enforcement of labor laws, social security laws, 
industrial laws; implementation of industrial promotion scheme; 
factory acts; hazardous substances control; Thai industrial standards 
and e-commerce; copyright acts, patent acts, and trademarks acts 

   
05-312-305 ระบบขอมูลเพ่ือการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Information Systems for Industrial Management Planning 
 วิชาบังคับกอน: 05-411-101  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

Prerequisite: 05-411-101  Using Information Technology for Business 
 แนวความคิด ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอุตสาหกรรม  โครงสรางของระบบสารสนเทศและความสัมพันธของระบบ
ขอมูลในองคการ  ผลกระทบของการใชระบบขอมูลชวยในการจัดการและตัดสินใจ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
จัดการอุตสาหกรรม  และการอานผลลัพธเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจ 
Concepts, meaning, roles and importance of information system for 
industrial management; structure of information system and 
relationship between data systems within an organization; effects of 
the use of data system on management and decision making; 
theories of modern industrial management; the use of software 
packages in industrial management; result interpretation for decision 
making 
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05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา 
Motion and Time Study 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ประวัติความเปนมา คําจํากัดความ ขอบเขตของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา  
องคประกอบของเวลาที่ใชทํางาน  การวิเคราะหกระบวนการ  การวิเคราะหการ
ปฏิบัติการ  หลักการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ  หลักของการเคลื่อนไหวที่
เหมาะสม  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  การศึกษาเวลาการทํางาน  
การศึกษาเวลาโดยตรง  การกําหนดระดับปจจัย  การหาคาเผื่อและการหาเวลา  
มาตรฐาน  การสุมงาน  และระบบการจายคาแรงจูงใจ 
Background, definition and scope of motion and time study; 
components of working time; process analysis, operation analysis; 
principles of efficient motion; principles of suitable motion; setting 
performance standards; working time study; direct time study; setting 
factor levels; determining allowances and standard time; work 
sampling; incentive wage system 

   
05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง 

Inventory Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

3(3-0-6) 

 การจัดการสินคาคงคลัง  ระบบพื้นฐานที่ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาคงคลัง                 
ตัวแบบของปริมาณสินคาคงคลัง  การควบคุมคลังสินคา ระบบคลังสินคา  ระบบ
จัดซื้อสินคาคงคลังและการควบคุมสินคาคงคลังเชิงปฏิบัติการ  การจัดการ         
การวางแผน การจัดต้ังและการดําเนินงานคลังสินคา  การวางแผนความตองการ
ทรัพยากรและวัสดุ  และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
Inventory management; basic decision support system for inventory; 
models for quantity of inventory; inventory control; inventory system;  
inventory purchasing system and inventory operational control; 
management, planning and operation of inventory; planning demand 
for resources and materials; just-in-time production 
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05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลิตภาพ 
Quality Management and Productivity Improvement 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
Prerequisite: 05-311-317 Production and Operation Management 

 หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินคาและบริการ  
เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพการผลิตสินคา  ระบบบริหาร
คุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม  แนวคิดและการวัดผลิตภาพ  
เทคนิควิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  การเพิ่มผลิตภาพกับ
คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน   
Principles and methods of quality control for manufacturers and 
service providers; statistical techniques and instruments for 
production quality control; quality management system and 
environment management system standards; concepts and 
measurement of productivity; operation improvement techniques for 
increasing productivity; increasing productivity and quality of work; 
quality of life in work place 

   
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

Logistics Management and Supply Chain 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญของการบริหารโซอุปทาน  กลยุทธของการบริหาร 
โซอุปทาน  ระบบการบริหารขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส         
การจัดการวัตถุดิบ  การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา  การสรางพันธมิตรใน
การผลิต  การจัดการสินคาคงคลัง  การกระจายสินคา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจสําหรับสนับสนุนกิจกรรมการจัดการโซอุปทาน 
Meaning, concept, and importance of supply chain management; 
strategic supply chain management; data management system and 
electronic data exchange; raw material management; procurement 
risk management; building production alliance; inventory 
management; distribution; information system for decision making in 
supply chain activities 
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05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 
วิชาบังคับกอน: -  
Prerequisite: - 

2(0-4-2) 

 ฝกปฏิบัติใหเกิดความเช่ียวชาญ มีความชํานาญในการพิมพสัมผัสทั้งตัวอักษรและ
ตัวเลข 
Touch typing practice for mastership in typing skills both in numbers 
and letter 

   
05-313-102 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 

Personality Development in Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและ
ภายนอก  การปรับปรุงบุคลิกภาพในดานการแตงกายใหเหมาะสมการบํารุงรักษา
สุขภาพ  บุคลิกภาพของการเปนผูนํา  การวางตัว  มนุษยสัมพันธ  การปรากฏตัว
ตอที่ชุมชน  ศิลปะการพูดรวมถึงการสื่อสาร  และมารยาทการเขาสมาคม 
Concepts and theories on personality; developing internal and 
external personality; developing personal appearance; health 
maintenance; leadership personality; behaviors; human relations; 
public appearance; art of speech and communication; social etiquette 

  
05-313-103 การเขียนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 

Writing for Business Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 หลักเกณฑตาง ๆ ในการเขียนเพื่อสื่อสารธุรกิจและทางสังคม  การเขียนรายงาน
ประเภทตาง ๆ  การเขียนหนังสือราชการและหนังสือธุรกิจ แบบอยางและวิธีการ
เลือกใชถอยคําสํานวนที่ถูกตองเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพของสังคมและขนบ
ธรรมประเพณีอันดีงาม  และฝกปฏิบัติการเขียน 
Writing principles for business and social communications; writing 
various types of reports; writing official and business letters; models 
of business expressions suitable for different social environments and 
cultures; writing practice 
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05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ  
Techniques for Presentation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 การใชโปรแกรมเพื่อการนําเสนอ  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการนําเสนอ  รูปแบบ
การนําเสนอ  บุคลิกภาพในการนําเสนอ 
The use of presentation software; data collection; presentation 
methods; types of presentation; desirable personality for presentation 

   
05-313-205 คอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการสํานักงาน 

Computer Application for Office Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

3(1-4-4) 
 

 โปรแกรมประมวลผลคํา  โปรแกรมการคํานวณ  โปรแกรมการนําเสนอผลงาน  
และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารงานทางธุรกิจ 
Word Processing; calculation program (Spreadsheet); program 
presentations and other programs that applied in the management of 
the business 

   
05-313-306 การจัดการเอกสารในสํานักงาน 

Document Management in Office 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในสํานักงาน  ประเภทและวงจรของ
เอกสาร  หลักการจัดเอกสาร  กระบวนการและข้ันตอนในการจัดการเอกสารใน
สํานักงาน  ระบบการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร  กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการเอกสารในสํานักงาน  การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เอกสารในสํานักงาน 
Concepts and theories on document management; types and cycles 
of document; principles of document management; procedure and 
steps in document management; document storage and search 
system; laws and regulations for document management; application 
of technology in document management 
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05-313-307 การจัดการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส 
Electronic Document Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 กระบวนการคัดเลือก ตรวจสอบ รวบรวม จัดการระเบียนขอมูลของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  เมทาดาทาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ  เทคนิคการจัดทําดัชนี       
การวิเคราะหและประเมินระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  การจัดทําระบบ
สารสนเทศในสํานักงาน  การผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
Selection process, check, collect, and record data of the electronic 
document management; Metadata and related standards; indexing 
techniques; analysis and evaluation of the electronic document; the 
preparation of an information system in the office; production of 
electronic documents; laws relating to electronic documents 

   
 

05-313-308 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน 
E-Communication in Office 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: -   

3(1-4-4) 
 

 รูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส  การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิคส  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานตาง ๆ  การนําเสนอ
ผลงาน การจัดการนัดหมาย การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บเพจ 
และการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
Electronic communication forms; the applications of electronic 
communication technologies; the application software; presentation, 
appointments, management of electronic mail, creating a web page, 
and internet searching  
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05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน  หลักการบริหารสํานักงาน  การวิเคราะห
พัฒนาและการบริหารระบบ การจัดการพื้นที่สํานักงาน  การจัดการสภาพแวดลอม  
ในสํานักงาน การบริหารพัสดุ การบริหารเอกสาร การบริหารแบบฟอรม รายงาน 
และจดหมายโตตอบ การติดตอสื่อสารในสํานักงาน และสํานักงานอัตโนมัติ 
Concept of office management; principles of office management; 
system analysis, system development and system management; 
office space management; office environment management; office 
stock management; document management; form management; 
reports and correspondences; office communication; automated 
office 

   
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Office  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 การใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารปฏิบัติงานทั่วไป การ
ใชระบบขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ  ระบบเครือขาย  ระบบการจัดการเอกสารที่ใช
ในสํานักงาน   
The use of computer system and communication technology; the use 
of automated office system’s data; network system; office document 
management system 
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05-313-411 การจัดการคุณภาพสํานักงาน 
Office Quality Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเพื่อการพัฒนาสํานักงาน รวมถึงเทคโนโลยี
และเครื่องมือในการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณของแตละสํานักงาน เพื่อให
สํานักงานมีประสิทธิภาพและเกิดธรรมภิบาล เชน Benchmarking การปรับรื้อ
ระบบ  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ Balanced Score Card  และระบบ ISO 
Concepts and theories on management for office improvement; 
managerial technology and tools suitable for each office’s 
environment; efficiency and good governance in office such as 
benchmarking, reengineering, and organizational quality management; 
Balanced Score Card; ISO system 

   
 

05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน 
Office System Analysis and Development 
วิชาบังคับกอน: 05-313-309  การจัดการสํานักงาน 
Prerequisite: 05-313-309  Office Management 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน วงจรการพัฒนาระบบ การใชเครื่องมือ
ชวยในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสํานักงาน การสรางวงจรการลื่น
ไหลของงาน (Work Flow) ทั้งในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เชน ฝายจัดซื้อ 
ฝายการตลาด ฝายบุคคล ฝายการเงิน ฝายบัญชี การวิเคราะหระบบ และ
การศึกษาปญหาความตองการของผูใชระบบ  
Analysis and development of office systems; system development 
cycle; using the tools of analysis, design, and development office; 
creating a flow of work (Work Flow), both in departments and 
between departments such as purchasing, marketing manager, 
finance, and accounting; system analysis; needs of the user through a 
case study 
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05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน 
Office Document Work 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความสําคัญของการผลิตเอกสารสํานักงาน  การผลิตเอกสารสํานักงานดวยเครื่องใช
สํานักงานการผลิตเอกสารสํานักงานราชการ  การผลิตเอกสารสํานักงานธุรกิจ  การ
ผลิตเอกสารสํานักงานอื่น ๆ  
Importance of document production; document production by office 
equipments; official document production; business document 
production; production of other types of document 

   
05-313-414 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน 

Computer for Office Work 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานสํานักงาน ทั้งงานดานเอกสาร การ
คํานวณ และการนําเสนอขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
Computer skills for office use; the use of software packages for 
document work, calculation and data presentation 

   
05-313-415 การจัดการสารสนเทศในสํานักงาน 

Management of Office Information 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 ทฤษฎีและฝกปฏิบัติวิธีการจัดทําระบบสารสนเทศในสํานักงานใหเปนระบบ ระบบ
การจัดการเอกสาร  ระบบแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบฐานขอมูล วิธีการพัฒนา
และปรับปรุงสารสนเทศ 
Theory and practice of systematic office information; document 
management system; electronic data files system; database; 
development and update the information 
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05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Human Resource Management 
วิชาบังคับกอน: 05-311-109  พฤติกรรมองคการ 
Prerequisite: 05-311-109  Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

 ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผนกําลังคน 
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจ ุการปฐมนิเทศ การฝกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  การบริหารคาจางและเงินเดือน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูง
ใจ  ภาวะผูนํา  แรงงานสัมพันธ  และความปลอดภัยจากการทํางาน 
The meaning of human resource management; job analysis; manpower 
planning; recruitment; selection; placement; orientation; practicum and 
human resource development; wage and salary management; 
performance appraisal; motivation; leadership; labor relations; 
workplace safety 

   
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 

Leader and Team Work 
วิชาบังคับกอน: 05-311-109  พฤติกรรมองคการ 
Prerequisite: 05-311-109  Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

 แนวคิดภาวะความเปนผูนํา  บทบาทหนาที่และทักษะที่สําคัญของภาวะผูนํา  ทฤษฎี
เกี่ยวกับผูนํา  แนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนําในยุคปจจุบัน  การวางแผนการตัดสินใจ
ของผูนํา  วิธีการจูงใจ  คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา  ผูนํากับการทํางานเปนทีม การ
สงเสริมการทํางานเปนทีม  และการบริหารความขัดแยง  
Leadership concepts; important role and skills of leadership; leadership 
theories; modern concepts of leaders; leaders’ decision-making plans; 
motivation methods; morality and ethic of leadership; leaders and 
team work; team work promotion; conflict management 
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05-314-303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 
Recruiting and Human Resource Selection 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Prerequisite: 05-314-301 Human Resource Management 

 

 หลักการแนวคิดและกระบวนการวางแผนกําลังคน  การสรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย  การพยากรณทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหทรัพยากรมนุษย                 
การวิเคราะหปริมาณงาน  วิธีการทดสอบและเทคนิคการสัมภาษณ  และปญหา
อุปสรรคในการสรรหาและการคัดเลือก 
Principles, concepts and procedures of manpower planning; recruitment 
and selection of human resource; human resource forecast; human 
resource analysis; workload analysis; testing methods and interview 
techniques; problems and drawbacks of recruitment and selection 

   
05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 

Training and Human Resource Development 
3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Prerequisite: 05-314-301 Human Resource Management 

 

 แนวคิดและวิธีการฝกอบรบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การจัดโปรแกรมการ
ฝกอบรมและโปรแกรมการพัฒนา โดยศึกษาถึงเทคนิคการฝกอบรมและการพัฒนา 
Concept and method of training and human resource development; 
organizing training programs; training and developing techniques 
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05-314-405 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
Performance Appraisal 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: 05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Prerequisite: 05-314-301 Human Resource Management 

 

 ความหมาย วัตถุประสงค ประโยชน ขอพิจารณาพื้นฐานในการบรหิารผลการ
ปฏิบัติงาน  ลักษณะของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  รูปแบบของ
การประเมินผลงาน  เทคนิคการประเมินผลงาน  การออกแบบฟอรมการประเมิน  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา  ปญหาในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานพรอมทั้งการแกไข และการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใชให
เกิดผล 
Meaning, objectives, advantages, and basic principles of performance 
appraisal; nature of effective performance appraisal; types of 
performance appraisal; performance appraisal techniques; design of 
performance appraisal forms; 360 degree performance appraisal; 
problems in performance appraisal and solutions; the effective use of 
performance appraisal system 

   
05-314-406 การจัดการคาตอบแทนและการธํารงรักษาบุคลากร 

Management for Wage Salary and Employee 
Retention 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 

 ความหมายของการตอบแทนและแรงจูงใจ การวิเคราะหและการประเมินคาของงาน 
หลักในการกําหนดอัตราคาจางและเงินเดือน ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราจาง ศึกษา
รูปแบบของการจายเงินเดือนหรือคาจาง เทคนิคในการประเมินคางาน แรงจูงใจ 
ภาวะผูนํา รูปแบบ เทคนิคการจายผลตอบแทน ประโยชนเกื้อกูล  
Meaning of rewards and incentives; job analysis and evaluation; 
principles of wage and salary determination; factors affecting pay rates; 
types of wage and salary; job evaluation techniques; incentives; 
leadership; reward techniques; fringe benefits 
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05-314-407 พนักงานสัมพันธ 
Employee Relations 
วิชาบังคับกอน: 05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Prerequisite: 05-314-301 Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 สภาวะความสัมพันธและความขัดแจงระหวางนายจางและลูกจาง  มาตรฐานแรงงาน
สัมพันธข้ันพื้นฐาน  การระงับขอรองทุกขในสถานประกอบการ  ทฤษฎีและการ
บริหารสหภาพแรงงาน  การรวมเจรจาตอรอง  การระงับขอพิพาทแรงงาน  การ
ดําเนินคดีในศาลแรงงาน  การบริหารจัดการโดยยึดหลักจริยธรรม 
Relationships and conflicts between employers and employees; basic 
labor relation standard; grievance settlement procedure; theories and 
management of trade unions; collective bargaining; settlement of labor 
dispute; proceedings in the labor court; ethical management 

   
05-314-408 การสื่อสารภายในองคกร 

Organizational Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความสําคัญ ปญหาและกลยุทธของการสื่อสารภายในองคกร  พฤติกรรมของการ
สื่อสารของบุคคลที่มีตอความหมายในการสื่อสาร  รูปแบบของการติดตอสื่อสารที่
เกิดข้ึนในองคกร โครงสรางขององคกรที่มีผลตอการสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบของ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
Importance, problems and strategies of organizational communication; 
interpersonal communication behavior; types of organizational 
communication; organizational structures affecting communication; 
nature and types of efficient communication 
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05-314-409 การออกแบบองคกร 
Organization Design 
วิชาบังคับกอน: 05-311-109 พฤติกรรมองคการ 
Prerequisite: 05-311-109 Organizational Behavior 

3(3-0-6) 

 วิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะที่แตกตางกันของโครงสรางองคการที่จัดข้ึนตาม
แนวความคิดตาง ๆ ต้ังแตสมัยเดิมจนถึงปจจุบันเพื่อที่จะไดโครงสรางองคการที่จัดข้ึน
อยางเหมาะสมตามเปาหมายและกลยุทธขององคการซึ่งสามารถอํานวยใหเกิด
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางบุคคลฝายตาง ๆ ในองคการ และการวิเคราะห
ผลกระทบของโครงสรางองคการแบบตาง  ๆที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิต 
Compare and contrast of organizational structures based on different 
concepts in the past and at present; establishing organizational 
structure according to goals and strategies and promoting relationship 
and cooperation between different sections of the organization; analysis 
of organizational structure on increasing productivity 

   
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

The Use of Information Technology for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ
และการจัดการองคกร อินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมนําเสนอ
ผลงาน โปรแกรมตารางการคํานวณ การวิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล โปรแกรม
สรางสื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 
Computer technology; hardware and software for information 
technology; information system and organizational management; the 
Internet and network system; electronic commerce; ethical use of 
information technology; laws relating to computer and information 
technology; electronic documents; presentation software; spreadsheets; 
data analysis; data management; print media creation software 
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05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรูพื้นฐานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ข้ันตอนการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
ธุรกรรมการเงินของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส สวนประกอบหลักในการทําธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตแบบ ไรสายกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การทํางานของระบบรักษาปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต การใชกลยุทธ
ทางการตลาดกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  การใชกลยุทธตาง ๆ ในการเสริมสรางรายได
ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จริยธรรม และภาษีในการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
Basic knowledge of electronic business; development of electronic 
business; financial transactions for electronic business; the main 
elements of conducting electronic business; the relationship between 
technology, the Internet and wireless electronic business, the security 
system on the Internet; the use of marketing strategies in electronic 
business; laws, ethics, and taxation related to electronic business 

   
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

Computer Programming I 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ผังงาน ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม ประเภทขอมูลแบบตาง ๆ  คาคงที ่ตัวแปร 
นิพจน และตัวกระทําการ รูปแบบและคําสั่งในการควบคุมการทํางาน อารเรย 
โปรแกรมยอยและอารกิวเมนต การนําขอมูลเขา-ออกอยางงาย การเขียนโปรแกรม
เพื่อทํางานกับแฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมที่ดี และเทคนิคการแกปญหาตาง  ๆ
Work flow charts; language for programming; different data types; 
constants, variables, expressions, and operators; forms and commands 
for operation control; array, work programs, and arguments; simple data 
import/export; programming for operation with data files; good 
programming; problem solving techniques 
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05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 
วิชาบังคับกอน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 

3(3-0-6) 

 รูปแบบของโครงสรางขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงลิสท  ไบนารีทรี  อัลกอริทึม
พื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอมูล  เทคนิคการเรียงลําดับขอมูลในหนวยความจําหลัก
แบบตาง ๆ  การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะหอัลกอริทึมอยางงาย  และการ
เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสรางแบบตาง ๆ 
The format of data structure, array, queue, and binary tree; basic 
algorithms used in data structures; techniques used to sort the data in 
different types of main memory; algorithms development and analysis 
of simple algorithms; programming for different data structures 

   
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล 

Database Management Systems 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 
Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 

 

 แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล  สถาปตยกรรมฐานขอมูล 
โครงสรางการเก็บขอมูล  ตัวแบบของขอมูลและคําสั่งสําหรับการจัดการกับขอมูล  
ฐานขอมูลแบบความสัมพันธ  ฐานขอมูลแบบลดหลั่นกันตามลําดับและฐานขอมูล
แบบเครือขาย  การปรับขอมูลเขาบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชบรรยายขอมูล ภาษาที่ใช
ดําเนินการกับขอมูล  ความมั่นคงของระบบจัดการฐานขอมูล  ความถูกตองและความ
เช่ือถือไดไดของระบบจัดการฐานขอมูล  และการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและใชงาน
ฐานขอมูลแบบงาย 
Database management conceptions; database architecture; storage 
structure; information for handling the data; relational database; 
hierarchy database; network database; normalization; data definition 
language; data manipulation language; security of database 
management systems; accuracy and reliability of database management 
systems; simple database programming 
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05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก 
Computer Graphics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอรกราฟก  ฮารดแวรกราฟก  ซอฟตแวรกราฟก  
คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับคอมพวิเตอรกราฟก ระบบภาพ 2 มิติ ระบบภาพ 3 มิติ  
ระบบสี  การออกแบบกราฟก  การประมวลผลภาพและงานคอมพิวเตอรกราฟก  
คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายในงานคอมพิวเตอรกราฟก  วีดีโอกราฟกและ
มัลติมีเดีย  คอมพิวเตอรกราฟกอัลกอริทึม  การพัฒนาอัลกอริทึมในงานดาน
คอมพิวเตอรกราฟก 
Basic principles of computer graphics; graphic hardware; graphic 
software; mathematics for computer graphics; 2D graphics; 3D graphics;  
color system; graphic design; image processing and computer graphics; 
video graphics and multimedia; computer graphic algorithms; algorithm 
development in graphics 

   
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ 

Operating System 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิด หนาที่เปาหมายของระบบปฏิบัติการ การปฏิบัติงานแบบระบบหลายภาระกิจ  
การจัดการหนวยความจํา  การจัดลําดับงาน ระบบแฟมขอมูล หนวยรับ หนวย
แสดงผล  การคุมครองทรัพยากร และการใชโปรแกรมเพื่อศึกษาการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการ 
Concepts, functions and goals of operating systems; multi-mission 
operation; memory management; the sequence of tasks; input-output 
units; protection of resources; the use of software for studying the 
functions of operation systems 
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4.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
 ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไดกําหนดรายวิชาฝกงานทางดานการจัดการและสหกิจ
ศึกษาทางดานการจัดการสําหรับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 เลือกศึกษาวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี
จะพิจารณาจากผลการศึกษาและความพรอมของนักศึกษาเปนสําคัญ ดังน้ี 
 4.1 สหกิจศึกษาดานการจัดการ 
       4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

  1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการทํางาน และเห็นความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

2) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ และมภีาวะผูนําในการทํางาน     
มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพมากย่ิงข้ึน 
    3) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อใชในการปฏิบัติงานกับองคกรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนไดอยางเหมาะสม 
    4) มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการวิเคราะหปญหา และแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
    5) เรียนรูวิธีการนําเครื่องมอืและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประโยชนในงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    6) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
    7) มีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได 
   8) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 
       4.1.2 ชวงเวลา  
  วิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ จัดในภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปการศึกษาที่ 4 
       4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
              วิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 4.2 การฝกงานดานการจัดการ 
       4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
        ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

   1) มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
   2) บูรณาการความรูที่ เรียนมาเพื่อนําไปแกไขปญหาโดยใชเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสม 
   3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
   4) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและ

สามารถปรับตัวเขากับองคกรได 
   5) มีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
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       4.2.2 ชวงเวลา 
           วิชาการฝกงานดานการจัดการ จัดในภาคการศึกษาที ่2  ช้ันปการศึกษาที่ 4 
       4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
           วิชาการฝกงานดานการจัดการ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  ตามแนวปฏิบัติการทําโครงงานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ 
   หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการตองเรียนวิชาโครงงาน
ทางการจัดการ ซึ่งเปนวิชาที่ใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการจัดการที่สนใจภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานและ/หรืออาจารยประจําวิชา และตองมีการนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
โครงงานและอาจารยประจําวิชา 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการศึกษาโครงงาน สามารถวิเคราะหและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหาทางการจัดการและสามารถเขียนโครงงานเพื่อนําเสนอได 

  5.3 ชวงเวลา 
   วิชาการโครงงานทางการจัดการ จัดในภาคการศึกษาที ่1  ช้ันปการศึกษาที่ 4 

  5.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
   วิชาโครงงานทางการจัดการ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) มีจิตอาสา 
 

1) จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสังคมเพื่อสรางจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอสวนรวม 
2) จัดต้ังกลุมกิจกรรมหรือชมรมตาง ๆ ของนักศึกษาใหมากข้ึน 

2) มีบุคลิกภาพท่ีดี  1) มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ
เจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การวางตัวในที่ทํางาน 
ในบางรายวิชาที่เกี่ยวของและจัดใหมีกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

3) มีภาวะผูนําและความ
รับผิดชอบ 

1) กําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางานเปนกลุมและมี
การกําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดให
นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการนําเสนอ เพื่อเปนการฝกให
นักศึกษาไดสรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ ดี  มี
กติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 
สม่ําเสมอ มีสวนรวมในช้ันเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น 

4) มีคุณธรรม จริยธรรม 1) เนนใหตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมและตอตนเองที่
เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําผิดในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาที่เปดสอนใน
หลักสูตร  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 1.  คุณธรรม จริยธรรม 
  1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ 
 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสงัคม 
 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
  1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
จิตสาธารณะ และการทําประโยชนใหกับชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติ
ดีและทําประโยชนใหกับสังคม 
 2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบโดยเนนการเขาช้ันเรียนใหตรง
เวลาและการสงงานภายในเวลาทีก่ําหนด 
 3) ปลูกฝงใหนักศึกษาแตงกายและปฏิบัติตนใหเหมาะสม ถูกตองตามตามระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 4) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา 
 5) สงเสริมการทํางานเปนกลุมโดยใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม 
  1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียนระหวางการเรียนการสอน 
 2) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมายหรือผลสรุปการรวมแสดงความคิดเห็นไมวาจะเปน
งานเด่ียวหรืองานกลุม 
 3) ประเมินจากการใหคะแนนการเขาหองเรียนและการสงงานตรงเวลา 
 4) ประเมินจากจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 5) ประเมินจากจํานวนนักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบหรือการทําผิดกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ 
 2. ความรู 
  2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
 1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางดานวิชาชีพ 
 2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการ 
ประสมประสานและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
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 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
  2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
 1) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดมกีารแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจใน
วิชาชีพบัญชี และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ  
 2) การคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุมตามหัวขอที่เปนปจจุบันและผูเรียนมี
ความสนใจ 
 3) การอภิปรายเปนกลุมโดยนําเน้ือหาที่เรียนมาประสมประสานกับเน้ือหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของ 
 4) การเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูมีประสบการณ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
 5) ฝกการแกปญหาจากโจทย แบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา 
 2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1) การทดสอบยอย 
 2) การสอบกลางภาค 
 3) การสอบปลายภาค 
 4) การรายงานผลการศึกษาคนควา โครงงาน การวิจัย โดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน 
และเอกสารรายงาน 
 5) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนในหองเรียน 
 6) ประเมินผลจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 3. ทักษะทางปญญา 
  3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบ ุ
และวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
 2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูและดานอื่นที่สัมพันธกัน ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค 
โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
 3) สามารถติดตาม ประเมินผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน  
  3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับ
ศาสตรอื่น ๆ ได 
 2) การสอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปราย การเรียนรูแบบมีสวนรวม หรือการสัมมนา 
 3) การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน หรือในสถานประกอบการ การฝกงานหรือสหกิจศึกษา 
 4) มอบหมายงานการศึกษา คนควา และรายงานเปนเอกสาร หรือรายงานหนาช้ันเรียน 
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  3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 1) ประเมินผลจากการทดสอบทั้งการสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 2) ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเด่ียว เชน ผลการศึกษา
คนควา โครงการหรืองานวิจัยที่มอบหมาย 
 3) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในหองเรียน 
 4) ประเมินผลจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี      
 3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน   
             4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 
  4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการทํางานเปนกลุมและงานที่ตองมี ปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล เชน การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษา
สนใจ 
 2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผานงานกลุม งานเด่ียว 
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ 
 3) จัดกิจกรรมและการทํางานที่ตองประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
เชน โครงการแขงขันทักษะดานวิชาชีพ 
 4) อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและองคการ การมีมนุษยสัมพันธ 
การเขาใจวัฒนธรรมขององคการ การปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอม การยอมรับผูอื่น เปนตน 
  4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุมและงานที่ตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
 2) ประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมายและรายงานหนาช้ันเรียน 
 3) ใหนักศึกษาประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนรวมช้ันเรียน 
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 5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค และ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสม 
 3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
  5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มอบหมายงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควา 
หาความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
 3) มอบหมายงาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีโอกาสคนควา  
เรียบเรียงขอมูล พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล และสามารถนําเสนอใหผูอื่นเขาใจไดอยาง
ถูกตอง และใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
 4) มอบหมายงานที่ตองคนควาหาขอมูลเชิงตัวเลขและนําเสนองานที่ตองมีการตัดสินใจ
บนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
 5) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานําเสนอหนาช้ัน 
 6) การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา เพื่อใหเรียนรูจากการทํางานจริง 
 5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ประเมินจากการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ 
    2) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งรูปแบบการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน
และรายงานที่เปนรูปเลม ความสามารถในการอธิบายหรือการตอบคําถาม 
    3) ประเมินจากวิธีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร หรือสถิติที่
เกี่ยวของ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 1) มีศีลธรรมประจําใจ ใชหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ใฝสรางคุณงามความดี 

    2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย และประพฤติ ปฏิบัติตามหลัก 
จรรยาบรรณ 

    3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
2. ดานความรู 

     1) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ   
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน ทางมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
     2) มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ  
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
     3) สามารถผสมผสานบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ 
ของการอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 

3. ดานทักษะทางปญญา 
     1) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
     2) สามารถคิดคน คิดริเริ่ม คิดพิจารณาอยางเปนอิสระ และคิดเชิงสรางสรรค 
     3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะห เพื่อพัฒนาปญญาและ 
องคความรู 
     4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาในทาง 
เลือกที่หลากหลาย 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจติ บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี และมีสมรรถนะทางกีฬา 
    2) มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
    3) มีภาวะผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและความรับผิดชอบตอสังคม 
     4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สื่อสารกับคนอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร
สถิติ และตรรกะ 
 2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน 
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
 3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีวิจารณญาณในการสืบคนขอมูล การ 
ติดตอสื่อสารและการศึกษาคนควา 
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
   1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ 
 2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม 
 3) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
 4) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 2. ความรู 
 1) มีความรู ความเขาใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางวิชาชีพ 
 2) มีความรู ความเขาใจในองคความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถบูรณาการ 
ประสมประสานและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 3) มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานวิชาชีพและอื่นๆ โดยใชวิธีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
 4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
   3. ทักษะทางปญญา 
 1) สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตางๆ เพื่อนํามาใชในการระบ ุ
และวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม 
 2) สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน 
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณ
ตางๆอยางสรางสรรค โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 
 3) สามารถติดตาม ประเมิน ผลสรุปประเด็นและรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 2) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และปรับตัวใหเขากับ 
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี      
 3) มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน  
 4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทั้งดานวิชาการและวิชาชีพของ
ตนเองอยางตอเน่ือง 
   5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรค และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
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 2) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสม 
    3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน 
 
  การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A  ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

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

 C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C  พอใช (Fair) 2.0 

 D+  ออน (Poor) 1.5 
D  ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F  ตก (Fail) 0.0 

  
 กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 

สัญลักษณ                          ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกงาน ไมเปนที่พอใจ 

(Unsatisfactory) 
  AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 ต้ังคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบดวยผูทรงคุณทั้งภายในและภายนอก 
2.2 คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่

คณะกรรมการทวนสอบกําหนด 
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2.3 คณะกรรมการทวนสอบ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน หรืองานอื่น ๆ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

2.4 คณะกรรมการทวนสอบ สัมภาษณทั้งผูใชบัณฑิตและตัวบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตองศึกษา
รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสม ไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00  เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการปฐมนิเทศแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่จรรยาบรรณครู 
นโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย 

1.2 มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย 

1.3 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          1) สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและการ 
ทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนดานการฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร 
ตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
          2) จัดใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาการสอน 
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  ๆ 
  1) สนับสนุนใหอาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และ
ทั้งในวิชาชีพอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการเรียนการสอน และการพัฒนาความรูที่เปนประโยชน
โดยตรงตอการเรียนการสอน 
   2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีคุณวุฒิทางวิชาการมากข้ึน 
  3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนสรางแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
  4) สนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

121 
 

หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและให
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบาย 
  1.2  มีการทบทวนรายวิชาในหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเน่ืองทุก 2 ป 
  1.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
  จัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักศึกษาดวยตนเอง 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
 สํานักหอสมุดกลางมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล โดยมี
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวารสารดานการบริหารจัดการและฐานขอมูลที่จะให
สืบคน นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 
 
  สําหรับหองบรรยายและหองปฏิบัติการ ใชอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย 
 1)   หองบรรยาย    ขนาด     70    ที่น่ัง จํานวน  19   หอง 
 2)   หองบรรยาย    ขนาด   120    ที่น่ัง จํานวน    2   หอง 
 3)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     35    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 4)   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ขนาด     30    ที่น่ัง จํานวน    4   หอง 
 

อุปกรณ และสื่อการสอนที่สําคัญ ประกอบดวย 
ลําดับท่ี ชื่อครุภัณฑ จํานวน 

1.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  289  เครื่อง 
2.  เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา    13  เครื่อง 
3.  เครื่องฉายภาพสามมิติ    23  เครื่อง 
4.  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร    27  เครื่อง 
5.  เครื่องเซิรฟเวอร     2  เครื่อง 
6.  แอคเซสพอยทอินเทอรเน็ตไรสาย     7  ตัว 
7.  เครื่องถายเอกสาร     5  เครื่อง 
8.  เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล     2  เครื่อง 

 
 



มคอ.2 

122  

 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือตําราที่เกี่ยวของและสื่อการ
เรียนการสอนที่จําเปน เพื่อใหบริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียน    
การสอน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ  ตํารา หรือ
วารสารดานบริหารธุรกิจ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน และมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณ
จัดซื้อ เพื่อใหมีทรัพยากรการเรียนการสอนอยางเพียงพอ รวมทั้งสื่อโสตทัศนศึกษา เชน เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหการเรียน     
การสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 จัดใหมีเจาหนาที่ประจําเพื่อดูแลการใชงานอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ และ

ประเมินความพอเพียงและความพรอมในการใชงาน สําหรับหนังสือตําราจัดใหมีผูประสานงานกับ
หอสมุดกลางในการเก็บขอมูล การใชบริการยืมหนังสือ ทําใหทราบวาหนังสือกลุมวิชาใดยังไม
เพียงพอตอความตองการซึ่งจะตองดําเนินการจัดหาเพิ่มเติม 

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิที่ตรงในสายวิชาน้ัน และระดับการศึกษาไมตํ่ากวา
ปริญญาโท 

3.1.2 มีความรูดานการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและมีประสบการณทํา
วิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน และมีความรูดานภาษาตางประเทศใน
ระดับที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาวิชาการหรือศึกษาตอ 

3.1.3 จัดใหมีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ทดลองสอน และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

 

 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร น่ันคือเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

 3.3  คณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
 อาจารยพิเศษจะเปนเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีวุฒิการศึกษาอยางตํ่า

ระดับปริญญาโทและมีประสบการณเกี่ยวของโดยตรงกับรายวิชาที่สอน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีและมีความรูดานงานสํานักงาน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของคณาจารยและ
นักศึกษา 
 

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร เขาใจบทบาทและหนาที่ของตน 

จะตองปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อการสอนไดเปนอยางดี จึง
จําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส  การดูแลหองปฏิบัติการ 
การใชงานคอมพิวเตอรเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง  

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 มีการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และตองกําหนดช่ัวโมงวางเพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากน้ีตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา 

 

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถย่ืนคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดและเปนไปตาม
ระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 จัดใหมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานและสมรรถนะของบัณฑิตที่หนวยงานตาง ๆ 

พึงประสงคเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงเน้ือหารายวิชา เสริมสรางนักศึกษาใหมีความรูและทักษะ
สอดคลองกับความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต รวมทั้งสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ตอคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมทุก ๆ ป โดยระดับความพอใจไมนอยกวา 3.51 จาก 5.0 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ           
1-5 อยางนอยอยูในระดับรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที ่2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

x x x x x 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปท่ีแลว 

 x x x x 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน  
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบงช้ีบังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ีในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8   กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ  หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลวจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตอง
มีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
  
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การช้ีแจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา 
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชาและเชิญผูเช่ียวชาญเขารวมฟงการสอนในหองเรียนเพื่อประเมินกล
ยุทธการสอนและใหคําแนะนํา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูช้ันปที่ 4 ซึ่งนักศึกษาตอง
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูและทักษะของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม  
มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม  และยังออนดอยในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแตละรายวิชา  อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ขอ 7  
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4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 
     จากการรวบรวมขอมูล จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดทันทีซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันสามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
 3.2.1  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปีกำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

1 นางชวนพิศ  เจยาคม  
3 9099 00491 54 4 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2547 
2532 

อาจารย์ 360 360 360 540 

2 นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 
3 9099 00224 65 1 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2547 
2528 

อาจารย์ 480 480 480 540 

3 นางอัจฉรา  รัตนมา 
3 9099 00005 19 4 
 

บธ.ม. 
บธ.บ. 
กศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2535 
2528 

อาจารย์ 
 

540 540 540 540 

4 นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ 
3 9499 00043 45 2 

บธ.ม. 
ค.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
วิทยาลัยครูจันทรเกษม  

2548 
2531 

อาจารย์ 450 450 450 450 

5 นางภัทราภรณ์ แก้วกนิษฐารักษ์ 
3 3099 00027 63 1 

ค.อ.ม. 
 

บธ.บ. 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  

2545 
 

2527 

อาจารย์ 480 480 480 480 
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มคอ.2       3.2.2  อำจำรย์ประจ ำ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปี กำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

1 นางพศิกา  สัตตบงกช 
3 9099 00229 13 1 

บธ.ม. 
ศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2535 
2523 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

450 450 450 450 

2 นายยุทธนา  พงศกร 
3 1017 02272 29 3 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
วิทยาลัยศรีปทุม  

2542 
2524 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

180 180 180 450 

3 นางนงเยาว์  อินทสโร 
3 0909 90498 44 1 

รป.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการส าหรับนักบริหาร 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2545 
2527 

อาจารย์ 360 360 360 360 

4 นางเพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม  
3 9099 00240 32 1 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูสงขลา 

2535 
2533 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

360 360 360 360 

5 นางสาวเบญจลักษณ์  เข้มคุ้ม 
3 9099 00223 51 5 

กจ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการ 
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2546 
2523 

อาจารย์ 450 450 450 450 

6 นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. 
บธ.ม. 
ศ.บ. 
บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2550 
2547 
2547 
2536 

อาจารย์ 450 450 450 450 

7 นางปาลิตา เอกอุรุ 
0 9099 00083 82 9 

น.บ. กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2525 อาจารย์ 540 540 540 540 
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3.2.2  อำจำรย์ประจ ำ (ต่อ) 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปี กำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

8 นางภาณุพร  เต็มพระสิริ 
3 9099 00226 20 4 

B.A. Economics and Law University of  Liverpool, UK 2547 อาจารย์ 360 360 360 360 

9 นางสาวธันยพร  อริยะเศรณี 
1 8604 00005 60 4 

วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติ 
สถิติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2553 
2549 

อาจารย์ 540 540 540 540 

10 นางสาวมนต์ทนา  คงแก้ว 
3 9305 00202 37 7 
 

บธ.ม. 
วท.บ. 

การเงินการธนาคาร 
สถิติประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2552 
2546 

อาจารย์ 540 540 540 540 

11 นางสาวกุลธีรา  ทองใหญ่ 
0 8099 00102 38 0 

ศ.ม. 
วท.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2554 
2551 

อาจารย์ 360 360 360 360 

12 นางสาวจุฑามาศ  รอดเนียม 
1 8099 00045 48 4 

วท.ม. 
กศ.บ. 

สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2552 
2550 

อาจารย์ 360 360 360 360 
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มคอ.2 3.2.3  อำจำรย์พิเศษ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ ต ำแหน่งวิชำกำร 
ภำระกำรสอน 

ชม./ปี กำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

1 นางสาวชุติมณฑท์  พงศ์พิสิฐสันต์ 
3 9099 00666 27 1 

วท.ม. ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 - 240 240 240 240 

2 Mr.Peng  Bangxin 
 

BBA International Business 
Management 

National Institute of  
Development Administration 

2008 - 180 180 180 180 

3 นางภาวนา  มากมุข 
3 9099 00223 65 5 

Dip. 
In tesl 
(nz) 

Diploma in Teaching of 
English as a second 
language 

Victoria University of  
Wellington 

1982 - 180 180 180 180 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum  Mapping)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาภาษา                   

01-011-001  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                     

01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1                         

01-312-002  ภาษาอังกฤษ 2                         

01-312-003  สนทนาภาษาอังกฤษ                         

01-312-004  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                        

01-312-006  ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน                     

01-312-007  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง                      

2. กลมุวิชามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และสขุภาพพลานามัย 

                  

01-021-001  จริยธรรมส าหรับมนุษย์                    

01-021-002  มนุษยสมัพันธ์และการพัฒา 
                 บุคลิกภาพ   

                   

01-021-003  ไทยศึกษา                      

01-021-005  จิตวิทยาทั่วไป                     
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

01-021-007  วัฒนธรรมและขนบประเพณ ี
                  ของภาคใต้ 

                       

01-021-008  อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์                            

01-021-009  สารตัถะแห่งความงาม                            

01-022-001  วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต                      

01-022-003  สังคมกับการปกครอง                    

01-022-004  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                    

01-023-001  พลศึกษา                      

01-023-006  แบดมินตัน                      

01-023-009  กีฬาลลีาศ                      

01-023-010  แอโรบิกเพื่อสุขภาพ                        

01-023-011  โยคะเพื่อสุขภาพ                         

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

                  

02-031-001  คณิตศาสตร์ทั่วไป                       

02-031-002  สถิติในชีวิตประจ าวัน                       
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

02-032-007  สิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
                 ทรัพยากร   

                       

01-033-001  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
                  การศึกษา   

                       

02-033-001  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                          

4. กลุม่วิชาบูรณาการ/สหวิชาการ                   

01-040-001  ปัจจัยและสิ่งเติมเตม็ส าหรับ 
                  มนุษย์   

                        

01-040-005  เอเชียอาคเนยศ์ึกษา                          

01-040-006  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                          

02-040-008  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                           
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (วิชาชีพเฉพาะ คณะบริหารธุรกิจ) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
สาขาการบัญช ี                   

05-111-101 การบัญชีการเงิน                   

สาขาวิชาการตลาด                   

05-211-101 หลักการตลาด                   

05-211-201 พฤติกรรมผู้บรโิภค                   

05-211-204 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                   

05-211-205 การจัดการการค้าปลีก                   

05-211-304 การจัดการการขาย                   

05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์                   

สาขาวิชาการจัดการ                   

กลุ่มวชิาการจัดการทั่วไป                   

05-311-001 สถิติธุรกิจ                   

05-311-002 กฎหมายธรุกิจ                   

05-311-003 การภาษีอากร                   

05-311-004 การเงินธุรกิจ                   

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร ์                   

05-311-006 หลักเศรษฐศาสตร์จลุภาค                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                   

05-311-108 องค์การและการจัดการ                   

05-311-109 พฤติกรรมองค์การ                   

05-311-210 การพัฒนาองค์การ                   

05-311-211  
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ       
วางแผนทางการบริหาร 

                  

05-311-212  การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1                    

05-311-213  การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2                   

05-311-214 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1                   

05-311-215 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2                   

05-311-316 การจัดการสมยัใหม ่                   
05-311-317  
 

การจัดการการผลติและ 
การด าเนินงาน 

                  

05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                   

05-311-319  
 

การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 
ทางธุรกิจ 

                  

05-311-320  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารธุรกิจ                   

05-311-321  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษธรุกจิ                   
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มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-311-322  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ 
น าเสนอทางธุรกิจ 

                  

05-311-323 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1                   

05-311-324  ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2                   

05-311-325 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ                   

05-311-326  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                   
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ                   
05-311-428 การจัดการโครงการ                   
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ์                   
05-311-430  
 

การฟังและการพูดภาษาจีน 
ทางธุรกิจ 

                  

05-311-431  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ                   

05-311-432 สัมมนาการจัดการ                   

05-311-233 การเป็นผูป้ระกอบการใหม ่                   
05-311-434 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน                   
05-311-435 การฝึกงานด้านการจัดการ                   
05-311-436 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                   
05-311-437 สหกิจศึกษาดา้นการจดัการ                   
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวชิาการจัดการอุตสาหกรรม                   
05-312-201 
 

การจัดการพลังงานและ  
สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม 

                  

05-312-202 
 

การจัดการความปลอดภยั 
และอาชีวอนามัย 

                  

05-312-203 
 

การจัดการบ ารุงรักษาและ 
ความเชื่อถือได ้

                  

05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน                   
05-312-305 
 

ระบบข้อมลูเพื่อการวางแผน  
ทางการจัดการอตุสาหกรรม 

                  

05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา                   
05-312-307 การจัดการสินค้าคงคลัง                   

05-312-408 
 

การจัดการคุณภาพและการ 
เพิ่มผลิต                   

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน                      

กลุ่มวชิาการจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์                   
05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผสั                   
05-313-102 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ                   
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มคอ.2 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกจิ                   
05-313-104 เทคนิคการน าเสนอ                   

05-313-205 
 

คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ 
ส านักงาน 

                  

05-313-306 การจัดการเอกสารในส านักงาน                   
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                              

05-313-308 
 

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์                                                              
ในส านักงาน                   

05-313-309 การจัดการส านักงาน                   
05-313-410 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์                   

05-313-411 การจัดการคุณภาพส านักงาน                   
05-313-412 
 

การวิเคราะห์และพัฒนา 
ระบบส านักงาน                   

05-313-413 การผลิตเอกสารส านักงาน                   
05-313-414 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน                   

05-313-415 การจัดการสารสนเทศในส านักงาน                    

กลุ่มวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์                   
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์                   

05-314-302 ผู้น าและการท างานเป็นทีม                   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 
05-314-303 
 

การสรรหาและการคัดเลือก 
ทรัพยากรมนุษย ์

                  

05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร                   

05-314-405 การจัดการผลการปฏิบัติงาน                   

05-314-406 
 

การจัดการค่าตอบแทนและ 
การธ ารงรักษาบุคลากร 

                  

05-314-407 พนักงานสัมพันธ์                   

05-314-408 การสื่อสารภายในองค์กร                   
05-314-409 การออกแบบองค์กร                   

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   

05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ                   

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์                   

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                                     

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                   

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมลู                   

05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก                   

05-413-101 ระบบปฏิบตัิการ                   
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

 
วัตถุประสงคของ 

หลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 
1. ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยัน      
หม่ันเพียร มีสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
รับผิดชอบตอหนาที่ ตอ
สังคมและประเทศชาติ 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3 

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3 
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3 
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3 
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3 
05-311-003 การภาษีอากร 3 
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3 
05-311-108 องคการและการจัดการ 3 
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร   3 
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม   3 
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3 
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม    3 
05-312-202 การจัดการความปลอดภัยและชีวอนามัย    3 
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน    3 
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3 
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 
05-314-303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 3 
05-314-304 การอบรมและการพัฒนาบุคลากร 3 
05-314-306 การจัดการคาตอบแทนและการธํารงรักษา

บุคลากร 
3 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู
และทักษะในการปฏิบัต ิ
งานตรงตามความตองการ
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

02-032-007 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3 
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 3 
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3 
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ   3 

 05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   3 
 05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 
 05-311-428 การจัดการโครงการ    3 
 05-311-432 สัมมนาการจัดการ  1 
 05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน 1 
 05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 3 
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วัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 

05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ  6 
05-312-201 การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอมใน

อุตสาหกรรม 
3 

05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและความเชื่อถือได    3 
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ   3 
05-312-306 การศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลา   3 
05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง   3 
05-313-103 การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ    3 
05-313-309 การจัดการสํานักงาน    3 
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส    3 
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน   3 
05-313-414 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน    3 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 

   

3.  ผลิตบัณฑิตใหมี
ความสามารถในการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจทางการจัดการได
อยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

02-032-007 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  3 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3 
05-311-109 พฤติกรรมองคการ  3 
05-311-316 การจัดการสมัยใหม 3 
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ  3 
05-311-428 การจัดการโครงการ 3 
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 

 05-311-432 สัมมนาการจัดการ  1 
 05-311-205 คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารสํานักงาน  3 
 05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการ  3 
 05-313-309 การจัดการสํานักงาน 3 
 05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  3 
 05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน  3 
    

4. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมี
ความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธ มีภาวะผูนํา และ
สามารถทํางานเปนทีม 

01-012-009 สารัตถะแหงความงาม  3 
05-311-432 สัมมนาการจัดการ 1 
05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 3 
05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ  6 

 05-313-102 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 3 
 05-313-306 การจัดการเอกสารในสํานักงาน 3 
 05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม  3 
 05-314-407 พนักงานสัมพันธ  3 
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วัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

5. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
ทางภาษาและการส่ือสาร 
รวมทั้งสามารถใช
เทคโนโลยีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 3 
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3 
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1  3 
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2  3 
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ  3 
05-311-322 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ  3 
05-313-103 การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ    3 
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ    3 
05-313-205 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสํานักงาน 3 
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส    3 
05-313-308 การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน   3 
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส    3 
05-313-414 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน    3 
05-313-415 การจัดการสารสนเทศในสํานักงาน    3 
05-314-408 การส่ือสารภายในองคการ 3 
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 
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ภาคผนวก ข 
เหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 

 
จากการที่สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งในระดับโลก       

ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ อันเน่ืองจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทางดานวิทยาการตาง ๆ น้ัน กอใหเกิดทั้งโอกาสและขอจํากัดในการดําเนินธุรกิจของประเทศ 
องคกรธุรกิจตาง ๆ จึงตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันและเพื่อความ
อยูรอดในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คุณลักษณะของบุคลากรที่
สอดคลองกับความตองการขององคกรธุรกิจในปจจุบันจึงเปนผูที่มีทักษะ มีความรู ความสามารถทั้ง
ดานการบริหารงาน บริหารคน มีความสามารถในการสื่อสารในระดับที่สูงข้ึนกวาเดิม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจผลิต
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเขาสูตลาดแรงงาน จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเพื่อสรางบัณฑิตมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ และในขณะเดียวกันเปนการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. 2548  
ทั้งน้ีไดมีการนําทักษะและความรูของบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานผูใชบัณฑิต
มารวมพิจารณากําหนดรายวิชา เพื่อใหบัณฑิตที่จบหลักสูตรน้ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้ง
ทางดานความรู ปญญา ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคคล
อื่น ๆ ไดอยางเหมาะสม และอยูบนพื้นฐานทางความมีคุณภาพ จริยธรรม  
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ภาคผนวก ค 
เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

พ.ศ. 2555 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2548  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 
เกณฑข้ันต่ําของ 

สกอ. 
(หนวยกิต) 

หลักสูตร พ.ศ. 2553 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 
(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 31 34 
    1.1 กลุมวิชาความรูตามหลัก
จริยธรรม 

- - 3 

    1.2 กลุมวิชาความรูทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- 6 6 

    1.3 กลุมวิชาความรูทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 6 6 

    1.4 กลุมวิชาความรูเชิงบูรณา
การ/สหวิชาการ 

- 3 3 

    1.5 กลุมวิชาความรูทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

- - 3 

    1.6 กลุมวิชาทักษะทางกีฬาและ
สุขพลานามัย 

- 1 1 

     1.7 กลุมวิชาทักษะทางภาษา
และการส่ือสาร 

 15 12 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 94 94 
     2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ - 42 35 
     2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ - 37 44 
     2.3 กลุมวิชาชีพเลือก - 15 15 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 

รวม 120 131 134 
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ภาคผนวก  ง 
เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2555 

 
หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 31 หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 34 หนวยกิต 
หมายเหตุ มีการแบงกลุมรายวิชาใหมเปน 7 กลุมรายวิชา 
ซ่ึงไมอาจเปรียบเทียบกันได ดังตอไปน้ี 

1.1 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 3 หนวยกิต 1.1 ความรูตามหลักจริยธรรม จํานวน 3 หนวยกิต 

01-011-
001 

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(2-2-5) 01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 
Ethics for Human Beings 

3(3-0-6) 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 1.2 ความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร 
จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

01-012-
004 

จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
Human Relations and 
Personality Development 

3(3-0-6) 

01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ   
Personality 
Development 
Techniques 

3(3-0-6) 01-021-003 ไทยศึกษา  
Thai Studies 

3(3-0-6) 

   01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

   01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(3-0-6) 

   01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 

   01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday 
Use 

3(3-0-6) 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร   
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
Quality of Life and 
Social Development 

3(3-0-6) ความรูทางดานวิทยาศาสตร 
02-032-007 ส่ิงแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
Environment and 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
Resources Management 

01-013-004 มนุษยสัมพันธ 
Human Relations 

3(3-0-6) ทักษะเชิงตัวเลข 

   02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

01-013-005 สังคมกับส่ิงแวดลอม 
Society and 
Environment 

3(3-0-6) 02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics in Everyday Use 

3(3-0-6) 

01-013-006 เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 
Economics in Everyday 
Life 

3(3-0-6) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
Information Technology 
for Study Skills 

3(3-0-6) 

   01-033-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
Computer Technology 

3(2-2-5) 

1.4 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต 1.4 ความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ จํานวน 
     3 หนวยกิต 

ใหศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1    

English I 
3(2-2-5) 01-040-001 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับ

มนุษย 
Human Essence and 
Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2   
English II 

3(2-2-5) 01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 
Southeast Asian Studies 

3(3-0-6) 

และใหเลือกศึกษาอีก 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 
Life and Sufficiency 
Economy 

3(3-0-6) 
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
3(2-2-5) 

01-014-002 เทคนิคการเขียน    
Writing Techniques 

3(2-2-5) 02-040-008 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 
Man and Environment 

3(2-2-5) 

01-014-008                      สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 

3(2-2-5)    

01-014-009 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 
English in Everyday Life 

3(2-2-5)    

01-014-013 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
บันเทิง 
English for Careers 
Writing Skills in English 

3(2-2-5)    
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 

English for Careers 
3(2-2-5)    

01-014-016 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 
Chinese in Everyday Life 

3(2-2-5)  
 

  

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา จํานวน 1 หนวยกิต 1.5 ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
01-015-003 วอลเลยบอล 

Volleyball 
1(0-2-1) 01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต 
Southern Cultures and 
Traditions 

3(3-0-6) 

01-015-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกา
ภิวัตน 
Thai Civilization in the 
Globalization Context 

3(3-0-6) 

01-015-011 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวน 6 
หนวยกิต 

1.6 ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย จํานวน 1 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
02-016-003 เคมีและส่ิงแวดลอม 

Chemistry and 
Environment 

3(3-0-6) 01-023-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

02-016-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากร 
Environment and 
Resources Management 

3(3-0-6) 01-023-006 แบดมินตัน  
Badminton 

1(0-2-1) 

02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Mathematics in Everyday 
Life 

3(3-0-6) 01-023-009 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

1(0-2-1) 

   01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ 
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1) 

   01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ 
Yoga for Health 

1(0-2-1) 

   1.7 ทักษะทางภาษาและการส่ือสารจํานวน 12 หนวยกิต 
   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai Language for 
Communication 

3(3-0-6) 

   01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 
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   01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 
3(3-0-6) 

   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(3-0-6) 

   01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
บันเทิง  
English for Edutainment 

3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  94 หนวยกิต   2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต   
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 42 หนวยกิต   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 35 หนวยกิต   
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 
05-111-001 สถิติธุรกิจ 

Business Statistics 
3(3-0-6) 05-311-001 สถิติธุรกิจ 

Business Statistics 
3(3-0-6) 

05-111-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-111-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 05-311-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

05-111-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 05-311-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

05-111-108 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 05-111-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Accounting Management 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 05-211-101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

05-311-101 องคการและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 05-311-108 องคการและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
Microeconomics I 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
Macroeconomics I 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-311-210 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 
Production and 
Operation Management 

3(3-0-6) 05-311-317 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 
Production and 
Operation Management 

3(3-0-6) 
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05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ 

Strategic Management 
3(3-0-6) 05-311-434 การจัดการเชิงกลยุทธ 

Strategic Management 
3(3-0-6) 

   และ ยายไปเปนวิชาชีพบังคับสําหรับกลุมวิชาการจัดการ
ทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม และจัดใหเปนวิชาชีพเลือก 

05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Management 

3(3-0-6) 
เปล่ียนชื่อวิชา เปน การจัดการทรัพยากรมนุษย 

และยายไปเปนวิชาชีพบังคับ 

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 
Using Information for 
Business 

3(2-2-5) 

ไมเปล่ียนแปลง 

   05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economies 

3(3-0-6) 

   05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

   05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 
Typing Skills 

2(0-4-2) 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 37  หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 44 หนวยกิต 
         ใหศึกษา  10  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   05-311-109 พฤติกรรมองคการ 

Organizational Behavior 
3(3-0-6) 

   05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 
Method 

3(3-0-6) 

   05-311-432 สัมมนาการจัดการ 
Seminar in Management 

1(0-2-1) 

   05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Management 

3(3-0-6) 

   และใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาสหกิจ
ศึกษาดานการจัดการ จากรายวิชาตอไปน้ี 

   05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา 
Preparation for 
Cooperative Education 

1(1-0-2) 

   05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ 
Cooperative Education in 
Management 

6(0-40-0) 
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   หรือใหศึกษา 7 หนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการ

ฝกงานดานการจัดการ จากรายวิชาตอไปน้ี 
   05-311-434 การเตรียมความพรอมการ

ฝกงาน 
Preparation for Internship 

1(1-0-2) 

   05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 
Internship in 
Management 

3(0-40-0) 

   05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 
Management Project 

3(2-2-5) 

    2.2.1 กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
           ใหศึกษา 31 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

    2.2.1 กลุมวิชาการจัดการทั่วไป 
           ใหศึกษา 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-102 พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนทางการจัดการ 
Management Planning 
Information Systems 

3(2-2-5) 

05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนทางการบริหาร 
Management Planning 
Information Systems 

3(2-2-5) 05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
Small Business 
Management 
 

3(3-0-6) 

05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 
Quantitative Analysis in 
Business 

3(3-0-6) 05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 
Quantitative Analysis in 
Business 

3(3-0-6) 

05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
International Business 
Management 

3(3-0-6) 05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
International Business 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 
Method 

3(3-0-6) 05-311-428 การจัดการโครงการ 
Project Management 
 

3(3-0-6) 

05-311-413 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 
Small Business 
Management 

3(3-0-6) 05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 
Logistic Management and 
Supply Chain 

3(3-0-6) 

05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1 
Seminar in Management I 

1(0-2-1) 
ยกเลิกรายวิชา 
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05-312-408 การจัดการคุณภาพและการ

เพิ่มผลิตภาพ 
Quality Management 
and Productivity 

3(3-0-6) 

เปล่ียนไปเรียนเฉพาะกลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 
Logistic Management 
and Supply Chain 

3(3-0-6) 

ไมเปล่ียนแปลง 

05-313-203 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 

   05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 

   2.2.2 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
           ใหศึกษา 31 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

   2.2.2 กลุมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
         ใหศึกษา 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Method 

3(3-0-6) 05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1 
Seminar in Management I 

1(0-2-1) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-312-202 การจัดการความปลอดภัย
และชีวอนามัย 
Safety and Occupational 
Health Management 

3(3-0-6) 05-312-202 การจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
Safety and Occupational 
Health Management 

3(3-0-6) 

05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและ
ความเชื่อถือได 
Maintenance 
Management and 
Reliability 

3(3-0-6) 05-312-203 การจัดการบํารุงรักษาและ
ความเชื่อถือได 
Maintenance 
Management and 
Reliability 

3(3-0-6) 

05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและ
แรงงาน 
Industrial Labor Legislation 

3(3-0-6) 05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและ
แรงงาน 
Industrial Labor 
Legislation 

3(3-0-6) 

05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
ทางการจัดการอุตสาหกรรม 
Information Systems for 
Industrial Management 
Planning 

3(3-0-6) 05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
ทางการจัดการอุตสาหกรรม 
Information Systems for 
Industrial Management 
Planning 

3(3-0-6) 

05-312-306 การศึกษาความเคล่ือนไหว
และเวลา 
Motion and Time Study 

3(3-0-6) 05-312-306 การศึกษาความเคล่ือนไหว
และเวลา 
Motion and Time Study 

3(3-0-6) 

05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง 
Inventory Management 

3(3-0-6) 05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง 
Inventory Management 

3(3-0-6) 
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05-312-408 การจัดการคุณภาพและการ

เพิ่มผลิตภาพ 
Quality Management 
and Productivity 
Improvement 

3(3-0-6) 05-312-408 การจัดการคุณภาพและการ
เพิ่มผลิตภาพ 
Quality Management 
and Productivity 
Improvement 

3(3-0-6) 

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 
Logistic Management 
and Supply Chain 

3(3-0-6) 05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 
Logistics Management 
and Supply Chain 

3(3-0-6) 

05-312-410 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในการบริหารการผลิต 
Computer Applied for 
Production Management 

3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 

  2.2.3 กลุมวิชาการจัดการสํานักงาน 
           ใหศึกษา 31 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

   2.2.3 เปล่ียนชื่อกลุมวิชา เปน กลุมวิชาการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
            ใหศึกษา 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-102 พฤติกรรมองคการ 
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 05-313-103 การเขียนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
Writing for Business 
Communication 

3(3-0-6) 

05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 
Method 

3(3-0-6) 05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ 
Techniques for 
Presentation 

3(2-2-5) 

05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1 
Seminar in Management I 

1(0-2-1) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-313-101 การเขียนเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 
Writing for Business 
Communication 

3(3-0-6) 05-313-205 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
จัดการสํานักงาน 
Computer Application 
for Office Management 

3(3-0-6) 

05-313-202 เทคนิคการนําเสนอ 
Techniques for 
Presentation 

3(2-2-5) 05-313-307 การจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 
Electronic Document 
Management 

3(2-2-5) 

05-313-203 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 05-313-308 การส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน 
e-Communication in 
Office 

3(1-4-4) 

05-313-204 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Office 

3(2-2-5) 05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 

05-313-305 การผลิตเอกสาร 
Office Document Work 

3(2-2-5) 05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Office 

3(2-2-5) 
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05-313-306 การบริหารคุณภาพสํานักงาน 

Office Quality 
Management 

2(2-0-4) 
เปล่ียนรหัสวิชา เปน 05-313-411 เปล่ียนหนวยกิตเปน     

3(3-0-6)  และ ยายไปเปนวิชาชีพเลือก 

05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทาง
ธุรกิจ 
Personality 
Development in 
Business 

3(3-0-6) 

เปล่ียนรหัสวิชา เปน 05-313-102 
และ ยายไปเปนวิชาชีพเลือก 

05-313-408 การจัดการเอกสาร 
Document Management 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา เปน 05-313-306  เปล่ียนชื่อวิชา เปน การ
จัดการเอกสารในสํานักงาน และ 

ยายไปเปนวิชาชีพเลือก 
05-313-409 การใชคอมพิวเตอรในงาน

สํานักงาน 
Computer for Office 
Work 

1(0-2-1) 
เปล่ียนรหัสวิชา เปน 05-313-414  เปล่ียนหนวยกิตเปน   

3(2-2-5) และ ยายไปเปนวิชาชีพเลือก 

   05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนา
ระบบสํานักงาน 
Office System Analysis 
and Development 

3(3-0-6) 

   05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน 
Office Document Work 

3(2-2-5) 

  2.2.4 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
            ใหศึกษา 31 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

   2.2.4  กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
          ใหศึกษา 27 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

05-311-102 พฤติกรรมองคการ 
Organizational Behavior 

3(3-0-6) 05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนทางการบริหาร 
Management Planning 
Information Systems 

3(2-2-5) 

05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 
Method 

3(3-0-6) 05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 

05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1 
Seminar in Management I 

1(0-2-1) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-313-203 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 

3(3-0-6) 05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 

05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 05-314-303 การสรรหาและการคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย 
Recruiting and Human 
Resource Selection 

3(3-0-6) 
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05-314-303 การสรรหาและการคัดเลือก

ทรัพยากรมนุษย 
Recruiting and Human 
Resource Selection 

3(3-0-6) 05-314-304 
 

การอบรมและการพัฒนา
บุคลากร 
Training and Human 
Resource Development 

3(3-0-6) 
 

05-314-304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Development 

3(3-0-6) 05-314-405 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
Performance 
Management 

3(3-0-6) 

05-314-405 การประเมินการปฏิบัติงาน 
Performance Appraisal 

3(3-0-6) 05-314-406 การจัดการคาตอบแทนและ
การธํารงรักษาบุคลากร 
Management for Wage 
Salary and Employee 
Retention 

3(3-0-6) 

05-314-406 การบริหารคาจาง เงินเดือน 
และประโยชนเก้ือกูล 
Management for Wage 
Salary and Fringe Benefits 

3(3-0-6) 05-314-407 พนักงานสัมพันธ 
Employee Relations 

3(3-0-6) 

05-314-408 การส่ือสารภายในองคการ 
Organizational 
Communication 

3(3-0-6) 05-314-408 การส่ือสารภายในองคกร 
Organizational 
Communication 

3(3-0-6) 

05-314-409 การออกแบบองคการ 
Organization Design 

3(3-0-6) 
ยายไปเปนวิชาชีพเลือก 

ใหทุกกลุมวิชาศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี ใหทุกกลุมวิชาศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
 สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษาดานการจัดการ สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษาดานการจัดการ 
05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ 

Co-operative Education 
in Management 

6(0-40-0)  
ไมเปล่ียนแปลง 

   05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจ
ศึกษา 
Preparation for 
Cooperative Education 

1(1-0-2) 

 สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงานดานการจัดการ สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกงานดานการจัดการ 
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2 

Seminar in Management II 
1(0-2-1) ยกเลิกรายวิชา 

05-311-435 โครงงานทางการจัดการ 
Management Project 

2(0-6-2) 05-311-438 โครงงานทางการจัดการ 
Management Project 

3(2-2-5) 

05-311-436 การฝกงานดานการจัดการ 
The Job Training in 
Management 

3(0-40-0) 05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ 
Internship in Management 

3(0-40-0) 

   05-311-434 เตรียมความพรอมการฝกงาน 
Preparation for Internship 

1(1-0-2) 

      



 
มคอ.2 

 142

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต 
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี   
05-311-205 การจัดการการเปล่ียนแปลง 

Change Management 
3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 

05-311-206 การจัดการสมัยใหม 
Modern Management 

3(3-0-6) 05-311-316 การจัดการสมัยใหม 
Modern Management 

3(3-0-6) 

05-311-208 การพัฒนาองคการ 
Organizational 
Development 

3(3-0-6) 05-311-210 การพัฒนาองคการ 
Organizational 
Development 

3(3-0-6) 

05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 
Quantitative Analysis in 
Business 

3(3-0-6) 05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 
Quantitative Analysis in 
Business 

3(3-0-6) 

05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
International Business 
Management 

3(3-0-6) 05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
International Business 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-413 การบริหารโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 05-311-428 การจัดการโครงการ 
Project Management 

3(3-0-6) 

05-311-414 การพยากรณทางธุรกิจ 
Business Forecasting 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม 
Small Business 
Management 

3(3-0-6) 05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 
Small Business 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-232 หลักเศรษฐศาสตร 
Principles of Economics 

3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา เปน 05-311-005  
และยายไปเปนวิชาชีพพื้นฐาน 

05-311-333 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
Business Economics 

3(3-0-6) 
ยกเลิกรายวิชา 

05-312-201 การจัดการพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม 
Energy and Environment 
Management in 
Industrial 

3(3-0-6) 
 

ไมเปล่ียนแปลง 
 
 

05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน 
Logistics Management 
and Supply Chain 

3(3-0-6)  
 

ไมเปล่ียนแปลง 
 

05-313-101 การเขียนเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 
Writing for Business 
Communication 

3(3-0-6) 05-313-103 การเขียนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
Writing for Business 
Communication 

3(3-0-6) 
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05-313-202 เทคนิคการนําเสนอ 

Technique for 
Presentation 

3(2-2-5) 05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ 
Technique for 
Presentation 

3(2-2-5) 

05-313-203 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 
 

3(3-0-6) 05-313-309 การจัดการสํานักงาน 
Office Management 
 

3(3-0-6) 

05-313-204 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Office 

3(2-2-5) 05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Office 

3(2-2-5) 

05-313-305 การผลิตเอกสาร 
Office Document Work 

3(2-2-5) 05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน 
Office Document Work 

3(2-2-5) 

05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทาง
ธุรกิจ 
Personality 
Development in 
Business 

3(3-0-6) 05-313-102 การพัฒนาบุคลิกภาพทาง
ธุรกิจ 
Personality Development 
in Business 

3(3-0-6) 

05-313-408 การจัดการเอกสาร 
Document Management 

3(3-0-6) 05-313-306 การจัดการเอกสารใน
สํานักงาน 
Document Management 

3(3-0-6) 

05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม 
Leader and Team Work 

3(3-0-6) 
ไมเปล่ียนแปลง 

05-314-407 พนักงานสัมพันธ 
Employee Relations 

3(3-0-6) 
ไมเปล่ียนแปลง 

05-314-408 การส่ือสารภายในองคการ 
Organizational 
Communication 

3(3-0-6) 
ไมเปล่ียนแปลง 

   05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Principles of 
Microeconomics 

3(3-0-6) 

   05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 
Principles of 
Macroeconomics 

3(3-0-6) 

   05-313-414 การใชคอมพิวเตอรในงาน
สํานักงาน 
Computer for Office 
Work 

3(2-2-5) 

   05-313-415 การจัดการสารสนเทศใน
สํานักงาน 
Management of Office 
Information 

3(1-4-4) 

   05-314-409 การออกแบบองคการ 
Organization Design 

3(3-0-6) 
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ใหเลือกจากวิชาเอกกลุมใดกลุมหน่ึงอีกไมนอยกวา 15 
หนวยกิต โดยนับเปนวิชาโท 

กลุมวิชาเอกสําหรับวิชาชีพเลือกตอไปน้ี ยกเลิกการนับเปน
วิชาโท 

    2.3.1 กลุมวิชาการตลาด 
            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

ยกเลิกการนับวิชาโทกลุมวิชาการตลาด 

05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค 
Consumer Behaviors 

3(3-0-6) 05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค 
Consumer Behaviors 

3(3-0-6) 

05-211-203 การตลาดลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship 
Marketing 

3(3-0-6) 
ยกเลิกการใหเลือกในรายวิชาน้ี 

05-211-204 การจัดการการคาปลีก 
Retailing Management 

3(3-0-6) 05-211-205 การจัดการการคาปลีก 
Retailing Management 

3(3-0-6) 

05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Marketing 

3(3-0-6) 05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Marketing 

3(3-0-6) 

05-211-306 การสงเสริมการตลาด 
Marketing Promotion 

3(3-0-6) ยกเลิกการใหเลือกในรายวิชาน้ี 

05-211-310 การจัดการขาย 
Sales Management 

3(3-0-6) 05-211-304 การจัดการการขาย 
Sales Management 

3(3-0-6) 

   05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship 
Management 

3(3-0-6) 

   2.3.2 กลุมวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
            ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี  

05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร 
Information Systems in 
Organization 

3(3-0-6) 
ยกเลิกการใหเลือกในรายวิชาน้ี 

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Business 

3(2-2-5) 
ไมเปล่ียนแปลง 

05-411-310 การบริหารจัดการโครงการ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Project Management 

3(3-0-6) 
 

ยกเลิกการใหเลือกในรายวิชาน้ี 

05-412-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1  
Computer Programming I 

3(2-2-5) 
ไมเปล่ียนแปลง 

05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล 
Database Management 
Systems 

3(2-2-5) 
ไมเปล่ียนแปลง 

05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก 
Computer Graphics 

3(2-2-5) 
ไมเปล่ียนแปลง 
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   05-412-206 โครงสรางขอมูลและ

อัลกอริทึม 
Date Structure and 
Algorithm 

3(2-2-5) 

   05-413-101 ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

3(2-2-5) 

   2.3.3 กลุมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
           ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

05-311-116 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English Usage I 

3(2-2-5) 05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 
Business English Usage I 

3(2-2-5) 

05-311-217 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Usage II 

3(2-2-5) 05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 
Business English Usage II 

3(2-2-5) 

05-311-218 การอานภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 
Reading in Business 
English 

3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 

05-311-319 การแปลภาษาอังกฤษทาง
ธุรกิจ 
Translation in Business 
English 

3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 

05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 
English for Business 
Communication 

3(2-2-5) 

ไมเปล่ียนแปลง 

05-311-421 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Listening and Speaking 
in Business English 

3(2-2-5) 05-311-321 การฟงและการพูด
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Listening and Speaking in 
Business English 

3(2-2-5) 

05-311-422 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
นําเสนอทางธุรกิจ 
English for Business 
Presentation 

3(2-2-5) 05-311-322 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ทางธุรกิจ 
English for Business 
Presentation 

3(2-2-5) 

   2.3.4  กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
           ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี 

 

05-311-123 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 
Basic Business Chinese I 

3(2-2-5) 05-311-214 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1 
Basic Business Chinese I 

3(2-2-5) 

05-311-124 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 
Basic Business Chinese II 

3(2-2-5) 05-311-215 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2 
Basic Business Chinese II 

3(2-2-5) 

05-311-225 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1 
Intermediate Business 
Chinese I 

3(2-2-5) 05-311-323 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1 
Intermediate Business 
Chinese I 

3(2-2-5) 

      



 
มคอ.2 

 146

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
05-311-226 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 

Intermediate Business 
Chinese II 

3(2-2-5) 05-311-324 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2 
Intermediate Business 
Chinese II 

3(2-2-5) 

05-311-327 การอานภาษาจีนธุรกิจ 
Reading Business 
Chinese 

3(2-2-5) 05-311-325 การอานภาษาจีนธุรกิจ 
Reading Business 
Chinese 

3(2-2-5) 

05-311-428 การฟงและการพูดภาษาจีน
ทางธุรกิจ 
Listening and Speaking 
in Business Chinese 

3(2-2-5) 05-311-430 การฟงและการพูดภาษาจีน
ทางธุรกิจ 
Listening and Speaking in 
Business Chinese 

3(2-2-5) 

05-311-429 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร
ธุรกิจ 
Chinese for Business 
Communication 

3(2-2-5) 05-311-431 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
Chinese for Business 
Communication 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดไดอีกไมนอยกวา 6 

หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดไดอีกไมนอยกวา 6  
หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2555 
 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปรัชญา 
     มุงม่ันในการสรางบุคลากรดานการจัดการที่มี
ความรูดานการบริหารงาน บริหารคน ดวยองคความรูที่
ทันสมัยควบคูกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

      
      ผลิตบุคลากรที่มีความรูดานการจัดการ และมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน เปนผูใฝรู มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
     1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถดาน
การจัดการเพื่อปฏิบัติงานในองคกรตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความใฝรูและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ มีความเปนผูนํา สามารถใชภาษาและเทคโนโลยี
ในการส่ือสารได 
 3. เพื่อผลิตบุคลากรดานการจัดการที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนธํารงรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 
    1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร มีสํานึกในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ รับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคมและประเทศชาต ิ
    2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
ตรงตามความตองการของหนวยงานทั้งภาครฐัและเอกชน 
     3. ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ทางการจัดการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     4. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธ มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 
     5. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางภาษาและการส่ือสาร 
รวมทั้งสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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มคอ.2 ภาคผนวก ฉ 
เปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ พ.ศ.2553 และ 

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ พ.ศ.2555 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการ  
พ.ศ.2553 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการ  
พ.ศ.2555 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางพศิกา  สัตตบงกช 
3 9099 00229 13 1 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  2535 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 2523 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางชวนพิศ  เจยาคม 
3 9099 00491 54 4 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  2547 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 2532 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

2 นางชวนพิศ  เจยาคม  
3 9099 00491 54 4 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  2547 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 2532 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 
3 9099 00224 65 1 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2547 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) 2528 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา 

3 นางภัทราภรณ์  
              แกว้กนิษฐารกัษ ์
3 9098 00828 53 9 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  2545 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  2527 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
วิทยาลยัเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

นางอัจฉรา  รัตนมา 
3 9099 00005 19 4 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2547 
บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 2535 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 2528 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 นายนัดพลพิชยั  ดุลย์เภร ี
3 8001 00812 33 1 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)2550 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2547 
ศบ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)2547 
บธ.บ (ธุรกิจศึกษา- 
การเลขานุการ) 2538 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ 
3 9499 00043 45 2 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2548 
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)  2531 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลยัครูจันทร์เกษม 

5 นางเพ็ญศรี พิทักษ์ธรรม  
3 9099 00240 32 1 

บธ.ม.  (บริหารธุรกิจ)   2553 
บธ.บ.  (การจัดการทั่วไป)  2533 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลยัครูสงขลา 

นางภัทราภรณ์  
              แกว้กนิษฐารกัษ ์
3 9098 00828 53 9 

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  2545 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  2527 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา  
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ภาคผนวก ช 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
1.  ที่ปรึกษาหลักสูตร 
  

1.1  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
1.2  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
1.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 
1.4  หัวหน้างานหลักสูตร 
1.5  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

 
2.  คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
 

2.1 นางอัจฉรา  
2.2 นางอุบลวรรณ 
2.3 ดร.ทวิฒ 
2.4 ผศ.เพ็ญศรี 
2.5 นางนงเยาว์ 
2.6 นางชวนพิศ 
2.7 นางสุชาดา 
2.8 นางพรวดี 
2.9 นางภัทราภรณ์ 

 

รัตนมา 
เม่งช่วย 
เลิศบุษศราคัม 
พิทักษ์ธรรม 
อินทสโร 
เจยาคม 
ศรีเชื้อ 
เพ็งสุวรรณ 
แก้วกนิษฐารักษ์ 

ประธานกรรมการ 
บริษัทคิงซ์ฟิสเชอร์ 
บจก.เอส แอล ซี เทรดดิ้ง 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร   

 

3.1  รศ.ดร.กิ่งพร 
 

3.2  รศ.อ าพร  
 

3.3  นางอุบลวรรณ
  

ทองใบ    
 
วิริยะโกศล     
 
เม่งช่วย                            

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้จัดการ 
บริษัทคิงซ์ฟิสเชอร์ จังหวัดสงขลา 

 

http://regis.rmutsv.ac.th/regis2/
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ภาคผนวก ซ 
ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. นางชวนพิศ  เจยาคม 
    ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. (การจัดการทั่วไป ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
 ระดับปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
 
    ประวัติการท างาน 
 - หัวหน้าสาขาการจัดการ 
 
 
2. นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 
    ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา), วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2528 
 ระดับปริญญาโท : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
 
    ประสบการณ์ด้านวิชาการ    
 - ผู้ช่วยหวัหน้าสาขาการจัดการ - การจัดการส านักงาน 
 
 
3. นางอัจฉรา  รัตนมา 
    ประวัติการศึกษา   
 ระดับปริญญาตรี : กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528 

  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535 
 ระดับปริญญาโท :  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
 
    ประสบการณ์ด้านวิชาการ 
 -  หัวหน้าสาขาการจัดการ 
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4. นางพรวด ี เพ็งสุวรรณ 
    ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม, 2531
 ระดับปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ,2548 
 
   งานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน 
 -  
 
 
5. นางภัทราภรณ์  แก้วกนิษฐารักษ์ 
    ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) ,วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
     วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถ, 2527  
 ระดับปริญญาโท : ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),  
 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545 
    
    ประสบการณ์ด้านวิชาการ 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ - การจัดการส านักงาน 
 -  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม 
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