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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
Bachelor of Business Administration Program in General Business Management

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาไทยและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ใี ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบันที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 18/2555 วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไปสามารถประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับ
- การบริหารจัดการองค์การ
- การทําแผนธุรกิจ การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
- การวางแผนกลยุทธ์ และการกําหนดนโยบาย
- ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสํานักงาน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
ส่วนความก้าวหน้าในตําแหน่ง สายอาชีพสามารถพัฒ นาขึ้น เป็นผู้บริห ารขององค์ก ารกํ ากับ ดูแลการวางแผน
กลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายอมรินทร์ เทวตา
เลขประจําตัวประชาชน 3-5009-00637-94-3
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ M.B.A. (Information System Management), Southeastern University, U.S.A., (1999)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)

(2) นางสาวอริสสา สะอาดนัก
เลขประจําตัวประชาชน 3-7606-00381-50-0
ตําแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิ บธ.ม. (การประกอบการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2546)
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10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทางสังคมโลกในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
บริบทตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยปัจเจกบุคคล รวมทั้งความก้าวหน้าด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสารสนเทศ ทําให้สังคมโลก
สร้างทางเลือกอันหลากหลาย รวมถึง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ภายนอกและ
ภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ คน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษาไทย ฉบับที่ 11 เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถแข่งขั น ได้ใ นประชาคมอาเซีย น ผลิตบั ณ ฑิตให้มีคุณ ภาพ ตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุข
ภาวะทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ เน้ น ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ผ่า นการนํ า องค์ ก รเชิ ง รุ ก ผลิต บั ณ ฑิ ต มี ค วามรอบรู้ ทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละ
ภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพและความสง่างามในตนเอง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็น
จากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในวิทยาการต่างๆ ให้สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้าง
จิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกสําหรับการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี เพื่อรองรับ
การแข่งขันในทุกระดับ โดยผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการธุรกิจทั่วไปที่มีความสามารถสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการพัฒนาบัณฑิตในการเป็นผู้ประกอบการที่มี
คุณภาพ ทั้งนี้ จากการที่ประเทศไทยเข้าสู้การเป็นประชาคมอาเซียนมีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี หลักสูตรฯ
ได้สอดแทรกภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตในการประกอบอาชีพเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ด้วย และเพิ่มเติม ความรู้ เฉพาะด้านเพื่อเพิ่มทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเน้นให้ผู้สําเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้าน “การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง
มีสติปัญญา และความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ ที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความเป็นผู้นํา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 18 รายวิชา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English skills Development)
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
(Man and Art)
082 102 มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
082 103 ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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082 104 อารยธรรมโลก
(World Civilization)
082 105 อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
083 102 จิตวิทยากับมนุษย์สัมพันธ์
(Psychology and Human Relations)
083 103 หลักการจัดการ
(Principles of Management)
083 104 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่มี

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
และทักษะการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ความสําคัญ
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่รวดเร็ว ประเทศไทยที่มีวิถีการผลิตใน
ระบบทุนนิยม ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเทศอุตสาหกรรม และกลไกราคาที่เกี่ยวเนื่องกันทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตัวอย่างภาวการณ์ตกต่ําทางเศรษฐกิจ ในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2541
ทําให้ได้ให้บทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแก่ทุกภาคส่วนของไทย ไม่เว้นแม้แต่ผลกระทบต่อเนื่องกับ
บัณฑิต ผู้ประกอบการในทุกระดับ และทุกสาขาวิชา
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้นําพาประเทศไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ด้วยการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ การผลิ ต ทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งเป็ น ระบบ ให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการธุรกิจในระดับขนาดที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีฐาน
ของทรัพยากรพื้นฐานของประเทศรองรับ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้แนวความคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
การผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาฯ ดังกล่าวนี้ จําเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้อง
มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอน สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้วยหลักสูตรที่เน้นความก้าวหน้า ทางด้านการบริหารธุรกิจ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านวิทยาการจัดการ และความเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทย รวมถึงเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ของตนตามหลักวิชาชีพ เป็นผู้มี
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ผลิต บั ณ ฑิ ต ที่มีค วามรู้ พื้ น ฐานทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การอั น จะเป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและสมรรถนะทางด้านการจัดการสมัยใหม่
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ตลอดจนเสริมสร้าง
การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรูค้ วามสามารถ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ไม่ต่ํากว่าที่ สกอ. กําหนด
ภายในระยะเวลา 5 ปี
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทั่วไป ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในระยะเวลา 3 ปี
แผนการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี

กลยุทธ์
ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน องค์กร และ
สถานประกอบการ

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผูเ้ รียน
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่
เน้นทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552
แผนการพัฒนาทักษะการสอน/การ พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
ประเมินผลของอาจารย์ตามผลการ เน้นการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
ภายในระยะเวลา 2 ปี
วิเคราะห์และสื่อสาร

1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนทักษะ
แก่คณาจารย์
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ
สารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
4. จํานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผล
ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
5. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมทางวิชาการ
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
1. จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและกาประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์ท่ี
มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
หรือตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ด้ รั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
การคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ
2.2.3 มีคุณสมบัติอ่นื ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
คณะวิทยาการจัดการ เน้นผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากการรับนักศึกษามีความหลากหลาย ทําให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการ
ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มอี าจารย์ท่ปี รึกษาให้คําปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
2.4.2 จัดโครงการการศึกษาด้วยตนเองในโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ตลอดภาคการศึกษา
2.4.3 จัดให้มีคลินิกภาษาอังกฤษนอกเวลา และโครงการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ชั้นปีท่ี
ปี 2556
120
120
-

ชั้นปีท่ี 1
ชั้นปีท่ี 2
ชั้นปีท่ี 3
ชั้นปีท่ี 4
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
2556
ค่าลงทะเบียน
3,000,000
3,000,000
รวมรายรับ

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
120
120
120
120
120
120
120
120
120
240
360
480
120

ปี 2560
120
120
120
120
480
120

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000
6,000,000 9,000,000 12,000,000 12,000,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน

2556

2557

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

ก. งบดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2,878,577 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
5,942,857 6,240,000 6,522,000 6,879,600 7,223,580
ทุนการศึกษา
107,143
107,143
107,143
107,143
107,143
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
214,286
225,000
236,250
248,063
260,466
รวม (ก)
9,142,863 9,737,143 10,055,393 10,394,806 10,751,189
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
571,429
600,000
630,000
661,500
694,575
รวม (ข)
571,429
600,000
630,000
661,500
694,575
รวม (ก) + (ข)
9,714,292 10,332,143 10,685,393 11,056,306 11,445,764
จํานวนนักศึกษา*
480
480
480
480
480
ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา
20,238
21,525
22,261
23,034
23,845
หมายเหตุ * จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลีย่ 22,000.- บาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
[]
แบบชั้นเรียน
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ สิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ]
แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
[ ]
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ]
แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
[ ]
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
9
หน่วยกิต
1.2 วิชาบังคับเลือก
จํานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา
จํานวนไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไม่น้อยกว่า
98
หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ
จํานวน
30
หน่วยกิต
จํานวน
56
หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก
2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก
จํานวนไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุม่ กลุ่มละสามหลัก
1. เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจําหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
080 – 084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
760 – 767 คณะวิทยาการจัดการ
760 รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ
761 รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป
762 รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
763 รายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
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764 รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
765 รายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
766 รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
767 รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก หมายเลข 1 - 4 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต
ระดับชั้นปีท่นี ักศึกษาปกติควรเรียนได้
เลขตัวที่สองและเลขตัวที่สาม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบตั ิการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากําหนดเกณฑ์ในการคํานวณหน่วยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่
นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอ่ สัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
081 101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai for Communication)
081 102
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
(English for Everyday Use)
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081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skill Development)

มคอ.2
3 (2-2-5)

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากทุกกลุ่มต่อไปนี้ จํานวนไม่น้อยกว่ากลุ่มละ 3
หน่วยกิต ต่อไปนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101
มนุษย์กับศิลปะ
3 (3-0-6)
(Man and Art)
082 102
มนุษย์กับการสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
(Man and Creativity)
082 103
ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-6)
(Philosophy and Life)
082 104
อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(World Civilization)
082 105
อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Thai Civilization)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101
มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
3 (3-0-6)
(Man and His Environment)
083 102
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
083 103
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
(Principles of Management)
083 104
กีฬาศึกษา
3 (2-2-5)
(Sport Education)
083 105
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Food for Health)
084 102
สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
3 (3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
084 103
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
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084 104

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
084 105
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
760 103
ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Basic Computer Science)
760 104
สังคมและวัฒนธรรมไทย
(Thai Society and Culture)
760 105
ท้องถิ่นศึกษา
(Local Study)
760 112
โครงการพระราชดําริ
(The Royal Initiated Projects)
760 115
นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน
(Folktales and Folk Plays)
760 117
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
(Thai Language in Business)
760 119
การพูดในที่สาธารณะ
(Public Speaking)
765 104
ศิลปะในประเทศไทย
(Art in Thailand)
765 105
มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย
(Cultural Heritage of Religions in Thailand)
765 106
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
(Thai History and Archaeology)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ จํานวน 30 หน่วยกิต
761 101
หลักบัญชีเบื้องต้น
(Basic Accounting)
761 102
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Basic Economics)
761 201
องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

มคอ.2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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761 202
761 203
761 204
761 301
761 401
761 402
761 403

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information Systems)
ภาวะผู้นํา
(Leadership)
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
(Corporate Social Responsibility)

มคอ.2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาบังคับเอก จํานวน 56 หน่วยกิต
760 401
โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ 1* (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
(Volunteer - Spirit Projects and Public Activities)
760 402
กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา
1* (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
(Intellectual Creation and Development Activities)
761 110
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
(Computer and Computer Software in Business)
761 111
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Mathematics)
761 211
สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
761 212
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
761 213
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Laws)
761 291
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (2-2-5)
(Business English I)
761 292
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
(Business English II)
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761 311

มคอ.2
3 (3-0-6)

ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
761 312
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Accounting)
761 313
การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
761 314
การจัดการการดําเนินงาน
3 (3-0-6)
(Operations Management)
761 315
ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business)
761 316
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(E – Commerce Management)
761 317
การฝึกงาน
2* (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
(Practicum)
761 391
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
(English Listening and Speaking Skills for Business)
761 392
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
(English Reading and Writing Skills for Business)
761 411
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Feasibility Study)
761 412
การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
(Enterprise Resource Planning)
761 413
สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
1 (0-3-0)
(Seminar in Current Business Issues)
761 414
จุลนิพนธ์
2 (0-6-0)
(Senior Project)
หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U

2.3 กลุ่มวิชาเลือกเอก จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยเลือกรายวิชาจากกลุ่มวิชาใด กลุ่มวิชาหนึ่ง
กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
761 321*
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
(Small Business Management)
761 322
การจัดการผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3 (3-0-6)
(Local Product Management)
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761 421

การเงินธุรกิจขนาดย่อม
(Small Business Finance)
761 422
การเงินส่วนบุคคล
(Personal Finance)
761 423
การจัดการธุรกิจบริการ
(Service Business Management)
761 424
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
(Cultural Resource Management)
761 425
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
(Performance Assessment and Salary Administration)
761 457
นวัตกรรมองค์การ
(Organizational Innovation)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด
761 426
การจัดการการค้าปลีก
(Retail Management)
761 427
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการตลาด
(Information Technology in Marketing Management)
762 201
พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)
762 202
การตลาดบริการ
(Service Marketing)
762 203
การจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Management and Design)
762 302*
การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
762 305
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communications)
762 332
การพยากรณ์การขาย
(Sales Forecasting)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา

มคอ.2
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กลุ่มวิชาการจัดการการเงิน
761 331*
การเงินองค์กร
(Corporate Finance)
761 332
การจัดการสินเชื่อ
(Credit Management)
761 431
หลักการลงทุน
(Investment Principles)
761 432
การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
761 433
กลยุทธ์และนโยบายทางการเงินองค์กร
(Corporate Strategy and Financial Policy)
761 434
การวาณิชธนกิจ
(Investment Banking)
761 435
การจัดการนวัตกรรมทางการเงิน
(Financial Innovation Management)
761 436
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Management)
761 437
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
(Financial Planning and Control)
761 438
การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน
(Project Analysis and Investment)
761 439
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุม่ การลงทุน
(Securities Analysis and Portfolio Management)
761 440
การประกันภัย
(Insurance)
761 441
การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Finance)
761 442
การติดตามและประเมินโครงการ
(Project Monitoring and Evaluation)
761 443
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเงิน
(Information System for Financial Management)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
761 351*
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development)
761 352
จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
761 451
กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์
(Labor Law and Employee Relation)
761 452
การวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Manpower Planning , Personnel Recruitment and Selection)
761 453
การพัฒนาองค์การ
(Organization Development)
761 454
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Information System for Human Resource Management)
761 455
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
(Change Management)
761 456
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
761 457
นวัตกรรมองค์การ
(Organizational Innovation)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาการจัดการการดําเนินงาน
761 361*
การพยากรณ์ทางธุรกิจ
(Business Forecasting)
761 362
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Supply Chain and Logistics Management)
761 461
การจัดการโครงการทางธุรกิจ
(Business Project Management)
761 462
การวางแผนและการจัดการการผลิต
(Planning and Production Management)
761 463
การจัดการต้นทุนทางธุรกิจ
(Cost Management in Business)
761 464
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มทางธุรกิจ
(Categorical Data Analysis for Business)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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761 465

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Innovation Utilization)
761 466
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
(Quality and Productivity Management)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาการตัดสินใจทางธุรกิจ
761 371*
การวิเคราะห์การถดถอยทางธุรกิจ
(Regression Analysis for Business)
761 372
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพหุทางธุรกิจ
(Multivariate Analysis for Business)
761 471
การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช้พารามิเตอร์ทางธุรกิจ
(Non - parametric Analysis for Business)
761 472
การวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมทางธุรกิจ
(Data Envelopment Analysis for Business)
761 473
การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ
(Business Decision Analysis)
761 474
แบบจําลองทางธุรกิจ
(Business Modeling)
761 475
การจัดการเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Management)
761 476
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ
(Data Mining Techniques in Business)
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับประจํากลุ่มรายวิชา

มคอ.2
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ที่ปรึกษา

20
มคอ.2
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
081 101
081 102
761 101
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
หลักบัญชีเบื้องต้น
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
3
15

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
081 103
761 102
761 110
761 111
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3
3
18
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มคอ.2
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
761 201
761 202
761 211
761 291
……
... ...

ชื่อรายวิชา
องค์การและการจัดการ
การเงินธุรกิจ
สถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสังคมศาสตร์
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
3
18

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
761 203
761 204
761 212
761 213
761 292
... ...

ชื่อรายวิชา
หลักการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3
18
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มคอ.2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
761 301
761 312
761 313
761 314
761 315
761 391

ชื่อรายวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การภาษีอากร
การจัดการการดําเนินงาน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
17

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
761 311
761 316
761 392
... ...
... ...
... ...

ชื่อรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
วิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเอก
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
2 (1-2-3)
3
3
6
20

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา
761 317

ชื่อรายวิชา
การฝึกงาน
รวมจํานวน

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
2* (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
2

23
มคอ.2
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
761 401
761 402
761 411
761 412
761 413
……

ชื่อรายวิชา
ภาวะผู้นํา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ
สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
วิชาเลือกเอก
รวมจํานวน

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
6
19

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
760 401
760 402
761 403
761 414
……
……

ชื่อรายวิชา
โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
จุลนิพนธ์
วิชาเลือกเอก
วิชาเลือกเสรี
รวมจํานวน

หมายเหตุ * เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U

จํานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
1* (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
1* (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
3 (3-0-6)
2 (0-6-0)
3
3
13

24
มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai for Communication)
หลักเกณฑ์และแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
081 102

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3 (2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการฟังและการพูดในชีวิตประจําวัน และในสถานการณ์
ต่าง ๆ ฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝึกเขียนในระดับย่อหน้า และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครื่องมือแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
(English Skill Development)
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยฝึกการอ่านและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
สามารถนําข้อมูลที่ได้จ ากการอ่านไปประกอบการเขียน ฟังจับใจความและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
082 101

มนุษย์กับศิลปะ
3 (3-0-6)
(Man and Art)
ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ
วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยครอบคลุม
ประเด็นสําคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการ
สะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และ
สังคม

25
082 102

มคอ.2
3 (3-0-6)

มนุษย์กับการสร้างสรรค์
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษย์และบทบาทของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม
ซึ่ ง เป็ น รากฐานของความเจริ ญ ของสั ง คมมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ที่ สื บ เนื่ อ งจากโบราณสมั ย มาถึ ง ปั จ จุ บั น โดยให้
ความสําคัญแก่ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ ลักษณะและผลผลิต
ของการสร้างสรรค์ ตลอดจนผลกระทบต่อมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในปริทัศน์
ประวัติศาสตร์ และจากมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
082 103

ปรัชญากับชีวิต
3 (3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหาความจริง ความรู้
คุณค่าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาร่วมสมัย
อันจะนําไปสู่การสร้างสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
082 104

อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคําว่า อารยธรรม รูปแบบและปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่กําเนิด ความรุ่งเรืองและความ
เสื่อมของอารยธรรมสําคัญของโลกในแต่ละยุค สมัย กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรู้จากประสบการณ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ ซึ่งยังคงมีคุณูปการต่อสังคม
มนุษย์ในปัจจุบัน
082 105

อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ ค่านิยม
ภูมิปัญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

26
083 101

มคอ.2
3 (3-0-6)

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and His Environment)
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและภูมินิเวศน์ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการอยู่
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดความสมดุลแห่ลธรรมชาติ ปัจจัยที่นําไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และภูมินิเวศน์ ลักษณะและขอบเขตปัญหาในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อมนุษยชาติ ตลอดจนส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่สังคมแบบยั่งยืน
083 102

จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ใ นด้ า นพั ฒ นาการ พั ฒ นาการของชี วิ ต แต่ ล ะช่ ว งวั ย ปั จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ
พัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู้ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและความพึงพอใจระหว่างบุคคล การสื่อสาร
สั ม พันธภาพระหว่างบุ ค คล หลั ก การจู ง ใจและการให้กํ า ลั ง ใจ อารมณ์
การควบคุ ม อารมณ์ และการจั ด การ
ความเครียด การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู้นํา การทํางานเป็นหมู่คณะ การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
083 103

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นัยและความสําคัญของคําว่า การจัดการ ตลอดจนจุดประสงค์แนวคิดในเชิงปรัชญา
และหลักการในเชิงทฤษฎีท่ีเอื้อต่อความสําเร็จในการดําเนินชีวิต การประกอบกิจหรือภารกิจใดๆ ก็ตามของปัจเจก
บุคคล องค์กรและสังคมให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว่าด้วยจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองค์กร การจัดการองค์กร การบริหาร
ทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
083 104

กีฬาศึกษา
3 (2-2-5)
(Sport Education)
ความเป็นมาของกีฬา เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและกติกา มารยาทของ
ผู้เล่นและผู้ชม สมรรถภาพทางกาย การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบทบาท
หน้าที่การเป็นนักกีฬาและผูช้ มที่ดี ประโยชน์ของกีฬาที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือกีฬา
สมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
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083 105

มคอ.2
3 (3-0-6)

การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ พัฒนาการบทบาทของ
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของ โลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อระบบการเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจ
084 101

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
(Food for Health)
ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับความต้อ งการอาหารของร่างกาย องค์ป ระกอบอาหาร สุข ลัก ษณะของ
อาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม่ได้สัดส่วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทานอาหารกับสุขภาพ ปัญหาโภชนาการ โรคจาก
โภชนาการ จาการปนเปื้อน สารถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
084 102

สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
3 (3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และการจัดการมลพิษ
ด้านต่างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงานและการจัดการ
084 103

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต ความรู้
พื้นฐาน การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ การรักษาความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
084 104

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจํ านวนจริง ตรรกวิท ยา ความน่า จะเป็ น ประเภทของข้อมูล สถิ ติพ รรณนา เลขดั ชนี
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ บัญชีรายรับ-รายจ่าย
084 105

โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรั ช ญา แนวคิ ด และการสร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมต่ า ง ๆ ในปั จ จุ บั น และอนาคต
การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม
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760 103

มคอ.2
3 (3-0-6)

ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(Basic Computer Science)
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน พีชคณิตแบบบูล ข้อมูลและระบบสารสนเทศ การ
แทนข้อมูล ความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
โปรแกรม โครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน แถวลําดับ โปรแกรมย่อย
760 104
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
(Thai Society and Culture)
ลักษณะพื้นฐานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมไทย โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทย รวมทัง้ เงื่อนไขและปัญหา
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในสังคมปัจจุบัน แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสังคมไทย
760 105

ท้องถิ่นศึกษา
3 (3-0-6)
(Local Study)
ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศ ไทย
ความสัมพันธ์ของท้องถิ่นกับส่วนกลางในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึก
ท้องถิ่นนิยม แนวทางการศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในแง่มุมต่าง ๆ
760 112

โครงการพระราชดําริ
3 (3-0-6)
(The Royal Initiated Projects)
ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของโครงการพระราชดําริ โดยจําแนกตามประเภทงานของ
โครงการพระราชดําริ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคมของชุมชนท้องถิ่น และความยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีการศึกษานอกสถานที่
760 115

นิทานและการละเล่นพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
(Folktales and Folk Plays)
แนวคิดและวิธีการศึกษานิทานพื้นบ้าน ชนิดของนิทานพื้นบ้าน เทพนิยาย ปริศนา สุภาษิต คําคม
และการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ของไทย เพื่อนํามาวิเคราะห์ลักษณะทางสังคม อันเนื่องมาจากความคิด ความเชื่ อ
และกระบวนการทางวัฒนธรรม
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760 117

มคอ.2
3 (3-0-6)

ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
(Thai Language in Business)
การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ การเขียนบันทึกข้อความ การเขียนประวัติ และการเขียน
จดหมายเพื่อสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ และการอ่านเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถใช้
ถ้อยคํา สํานวน ภาษาที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
760 119

การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
(Public Speaking)
ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ย วกั บการพูด หลักการพูด และวิธีการพูดในที่สาธารณะตามลั กษณะการพู ด
ประเภทต่าง ๆ เช่น การพูดอธิบาย การพูดจูงใจ การพูดสาธิต การบรรยายสรุป การพูดสุนทรพจน์และการอภิปราย
เป็นต้น
765 104

ศิลปะในประเทศไทย
2 (2-0-4)
(Art in Thailand)
ศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ลงมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์
โดยเน้นไปที่แหล่งกําเนิดของศิลปะ รูปแบบทางศิลปกรรม รวมทั้งอิทธิพลที่ได้รับจากภายนอก อิทธิพลที่แพร่หลาย
ออกไป
765 105

มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย
2 (2-0-4)
(Cultural Heritage of Religions in Thailand)
แนวคิดและหลักการทางศาสนา ประวัติการเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของศาสนา
กั บ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวั ฒ นธรรมไทย อิ ท ธิ พ ลของศาสนาต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ไทย วรรณกรรม จิ ต รกรรม
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทย เอกลักษณ์ของศาสนาในประเทศไทย โดยเน้นศาสนาพุทธและพราหมณ์
765 106

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
3 (3-0-6)
(Thai History and Archaeology)
เรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มชนและบ้านเมืองโบราณในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ลงมา จนถึงประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ โดยเน้นไปที่แหล่งกําเนิดและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี เพื่อประโยชน์ทางการท่องเที่ยว
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มคอ.2

หมวดวิชาเฉพาะ
760 401

โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
1 (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)
(Volunteer - Spirit Projects and Public Activities)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U
การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณะที่ จั ด ขึ้น ภายในหลั ก สู ต รหรื อ โครงการของสาขาวิ ช าและใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อฝึกฝนการปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าต่อตัวเองและสังคม เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม การตระหนักถึงการมีส่วนร่วม หน้าที่ในฐานะสมาชิกของสังคม
760 402

กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา

1 (ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง)

(Intellectual Creation and Development Activities)
เงื่อนไข : เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U
สร้างสรรค์งานกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา วุฒิภาวะทาง
ปัญ ญาและอารมณ์ ตลอดจนความสามั ค คี แ ละความสั ม พั นธ์อัน ดี ใ นหมู่ นัก ศึ ก ษา บุ ค ลากรภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตในอนาคตที่พึงประสงค์หลังสําเร็จการศึกษา
761 101

หลักบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Basic Accounting)
หลักการและแนวทางความคิดขั้นมูลฐานทางการบัญชี การบันทึกข้อมูลในสมุดขั้นต้น บัญชีแยก
ประเภท การจัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี การเปิด – ปิดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการให้บริการซื้อขาย
และกิจการอุตสาหกรรม

761 102

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

(Basic Economics)
แนวคิดในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งระดับจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน
พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต พฤติกรรมการผลิต การกําหนดราคาในตลาด ระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ
การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการค้าเสรีเพื่อ
การแข่งขัน
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มคอ.2
3 (2-2-5)

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
(Computer and Computer Software in Business)
ระบบพื้ น ฐานและการทํ า งานพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นผั ง โปรแกรมการประยุ ก ต์
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ วิธีการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละชนิด
761 111

คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Mathematics)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เอ็กซ์โพเนน
เชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น เมทริกซ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ สถิติเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น เลขดัชนี
761 201

องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Organization and Management)
ระบบและโครงสร้างขององค์การ การพัฒนาองค์การ พฤติกรรมองค์การ นโยบายองค์การ รูปแบบ
องค์ ก ารสมั ย ใหม่ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ กระบวนการจั ด การและหน้ า ที่ ที่ สํ า คั ญ ของ
นักจัดการ วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ
การจูงใจและการควบคุม
761 202

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Finance)
ความหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน รูปแบบ
ของธุรกิจและการภาษีอากร การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน หลักเกณฑ์การบริหารทุน
หมุนเวียน โครงสร้างทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการจัดทํางบประมาณเงินทุน และการ
จัดหาเงินทุน
761 203

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
(Principles of Marketing)
หลักการตลาด ความหมาย ขอบเขตและการจําแนกประเภทของตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ
ทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การพัฒนาโครงสร้าง การวิจัยตลาด การกําหนดกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
องค์ประกอบ และโครงสร้างของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์
ในการดําเนินธุรกิจ ปัญหาและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความขัดแย้ง การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์งาน
การกําหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก และ
การบรรจุ บุคคลเข้าทํางาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนหลัก
มนุษยสัมพันธ์ การสร้างสภาวะผู้นํา การทํางานเป็นหมู่คณะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
761 211

สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Statistics)
วิธีการทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ สมการถดถอยอย่างง่ายและสหสัมพันธ์ สถิติท่ีใช้
และไม่ใช้พาราเมตริกซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
761 212

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Quantitative Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
ต้นไม้ ทฤษฎีทางเลือกที่ดีท่ีสุด ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาสินค้าคงคลัง ปัญหาการโปรแกรม
เชิงเส้น ตัวแบบกราฟและโครงข่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับแก้ปัญหา
761 213

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Laws)
หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝากหนี้สิน การซื้อขาย
แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และตั๋วแลกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
การดําเนินการจัดตั้งและการเลิกกิจการ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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มคอ.2
3 (2-2-5)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
(Business English I)
การศึกษาบทความทางธุรกิจและวิชาการ การใช้ศัพท์ สํานวน การวางรูปแบบ การจับใจความ
สําคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้ การฝึกรวบรวมความคิดจากบทความ เขียนโครงร่างบทความที่อ่าน ย่อความ
และเขียนเรียงความเชื่อมโยงกับเรื่องที่อ่านได้ ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่จําเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจและ
การพัฒนาทักษะในการฟัง
761 292

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (2-2-5)
(Business English II)
การศึกษาบทความทางธุรกิจจากหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ทั้งจากอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็น
อังกฤษ โดยเลือกต้นฉบับที่ใช้ภาษาง่าย และยากขึ้นตามลําดับ ฝึกทักษะในการพูดและการฟังสําหรับการสื่อสารทาง
ธุรกิจในบริบทต่างๆ การสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปรายและการโต้ตอบทางธุรกิจ
761 301

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
(Management Information Systems)
วิธีก ารประมวลและจัด การข้อ มู ล พื้น ฐานและระบบสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศใน
องค์กรทางธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลและความต้องการข้อมูล การออกแบบพัฒนาและการประเมินต้นทุนของ
ระบบข้อมูลในธุรกิจและอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูล
761 311

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ หรือ
764 111 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
ความหมาย ความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ
วางแผนงานวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค์ ปัญหาที่จะวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานและการนําเสนองานวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจ
โดยเน้นการวิจัยธุรกิจในระดับชุมชน
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การบัญชีเพื่อการจัดการ
(Managerial Accounting)
วิชาบังคับก่อน : 761 101 หลักบัญชีเบื้องต้น
บทบาทของการบั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การ การรายงานภายในเพื่ อ ใช้ ใ น การควบคุ ม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงระดับราคา งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดพื้นฐานของการแยก
ประเภทต้น ทุ น การใช้ข้อมู ล จากบัญ ชี ต้ น ทุ นเพื่อ การบริ ห าร ความสัม พัน ธ์ของต้น ทุ น ปริ ม าณการผลิต และกํ า ไร
การงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
761 313

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
(Taxation)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
รวมทั้งภาษีท่อี งค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ ความรับผิดชอบของบุคคล องค์กรธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี
761 314

การจัดการการดําเนินงาน
3 (3-0-6)
(Operations Management)
ความหมาย กลยุทธ์ของการจัดการดําเนินงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ หลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกกระบวนการผลิต การ
วิเคราะห์กระบวนการไหลเวียน คุณภาพสินค้าและบริการ กําลังการผลิต และสินค้าคงคลัง
761 315

ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Business)
แนวคิดและรูปแบบการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อม
การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ กลยุทธ์และบทบาทหน้าที่ในการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ด้ า นการผลิต การตลาด การเงิน และการจั ด การ การปรั บ ตั ว และพั ฒ นาธุร กิ จ ให้
เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของโลก
761 316

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(E – Commerce Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความสําคัญและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรม
ของตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจ และคู่แข่งขันกลยุทธ์การทําตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งเชิงรุก และเชิงรับให้ได้ผลดีท่ีสุดในระยะเวลาอั นสั้น การจัด ทําแผนกลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และฝึก
ปฏิบัติจริง
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มคอ.2
2 (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)

การฝึกงาน
(Practicum)
เงื่อนไข : - เป็นรายวิชาที่วัดผลในระบบ S และ U
- ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาคอื่นๆ ประยุกต์ความรู้พื้นฐานเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา ศึกษาการทํางานร่วมกับผู้อื่น
761 321

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
(Small Business Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์และการเลือกที่ตั้ง และทําเลธุรกิจ การ
จัดสายงาน การจัดการ การบัญชี การเงิน การผลิต และการตลาด รูปแบบของกิจการธุรกิจและการวางแผนเกี่ยวกับ
เงินทุน การส่งเสริมการจําหน่าย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมต้นทุนและการผลิต กรณีศึกษาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในชุมชน
761 322

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Local Product Management)
สํารวจผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีโอกาสทางการตลาด เพื่อนํามาวางแผนธุรกิจ โดยศึกษาตลาด
กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารช่องทางการจําหน่าย การจัดการคลังสินค้า การจัดการ
การจัดส่ง การบริหารการขาย และการจัดการเงินทุน
761 331

การเงินองค์กร
3 (3-0-6)
(Corporate Finance)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
แนวคิดในการจัดการทางการเงิน และนโยบายทางการเงินขององค์กรประเภทต่าง ๆ การจัดการทาง
การเงินทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว การบริห ารแหล่งเงิ น ทุ น การบริห ารการลงทุ น การวิเคราะห์งบการเงินและ
งบประมาณเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและการคํานวณต้นทุน นโยบายเงินปันผล การประเมินมูลค่ากิจการและการรวม
กิจการ
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการสินเชื่อ
(Credit Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ลักษณะและขอบเขตการจัดการสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ ตราสารสินเชื่อและหลักทรัพย์คํ้าประกัน
การจัดรูปองค์กรของฝ่ายสินเชื่อ แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลในการพิจารณาสินเชื่อ ปัจ จัยในการพิจารณา
การตรวจสอบ การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ การจัดการสินเชื่อแบบต่างๆ สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อการค้า และสินเชื่อของสถาบันการเงิน นโยบายและมาตรการในการให้สินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ นโยบายและการ
ปฏิบัติการเรียกเก็บหนี้ การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้
761 351

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Human Resource Development)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การอบรมและพั ฒ นาบุค ลากร กระบวนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
การวางแผนความก้าวหน้าของบุคลากร การพัฒนาสายอาชีพ การวิเคราะห์ความจําเป็นของการฝึกอบรมและพัฒนา
การกําหนดเป้าหมาย หลักสูตรและเนื้อหาของการอบรมและพัฒนา บทบาทและภาระหน้าที่ของผู้ฝึกอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม การประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกอบรมและพัฒนา
761 352

จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Psychology)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การนําหลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารการจูงใจ การประเมินผลงาน การจัดหาทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร การคัดเลือก การวิเคราะห์ตําแหน่งงาน การเรียนรู้ และการฝึกอบรมสุขภาพจิต การจัดสภาพแวดล้อม
การทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางานที่เอื้อต่อการสร้างขวัญกําลังใจและประสิทธิภาพในการทํางาน
761 361

การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
ความสํ าคัญ ประโยชน์และการนําการพยากรณ์มาใช้ในการวางแผน และควบคุม องค์ ก รธุรกิจ
ทางด้านการตลาด การเงิน การผลิต และทรัพยากรกําลังคน กระบวนการ เทคนิค และตัวแบบต่าง ๆ ในการพยากรณ์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้ง การนําข้อมูลทางด้านภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจมาใช้ในการพยากรณ์
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
(Supply Chain and Logistics Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 314 การจัดการการดําเนินงาน
กรอบแนวคิด บทบาทของห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
การบริการลูกค้า และการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงประเด็นปัญหาปัจจุบันในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
761 371

การวิเคราะห์การถดถอยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Regression Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจ โดยอาศัยตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น รวมถึงข้อสมมติที่
เกี่ยวข้อง การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเส้น
และการแก้ปัญหาของตัวแบบ การใช้ตัวแปรหุ่นสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ การสร้างตัวแบบที่เหมาะสม การคัดเลือก
ตัวแปร การเปรียบเทียบตัวแบบ และการวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้น โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณ
761 372

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพหุทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Multivariate Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจ การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุ การแปลงข้อมูลให้
มีการแจกแจงแบบปกติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์จําแนกประเภทและการถดถอยโลจิสติกส์ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม และการวิเคราะห์เส้นทาง โดย
อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณ
761 391

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
(English Listening and Speaking Skills for Business)
ฝึกทักษะการพูดและการฟังเชิงธุรกิจโดยเน้นการเจรจาต่อรอง การอภิปราย การดําเนินงาน การ
ประชุม การฟังเพื่อจดบันทึกการประชุม และการนําเสนอรายงานต่อที่ประชุม

761 392

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
(English Reading and Writing Skills for Business)
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเขียนจดหมายธุรกิจโดยเน้นการเขียนประวัติเพื่อสมัครงาน การเขียนบันทึก
ข้อความ รายงานการประชุม และบทสรุปสําหรับผู้บริหาร
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มคอ.2
3 (3-0-6)

ภาวะผู้นํา
(Leadership)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
ทฤษฎี แ ละพั ฒ นาการของแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ นํ า บทบาทและหน้ า ที่ ข องผู้ นํ า
ความสําคัญต่อผู้นําองค์การ ความแตกต่างระหว่างผู้นํากับผู้จัดการ ลักษณะของผู้นําประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อการ
บริหาร ความสําเร็จขององค์การและกลุ่มงาน คุณธรรมและจริยธรรมของผู้นํา การปรับตัวของผู้นําให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
761 402

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
(Strategic Management)
กลยุทธ์การบริหาร การวางแผนระยะสั้นและระยะยาว กระบวนการในการกําหนดกลยุทธ์ ปัจจัย
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์ แนวคิดเชิงบูรณาการของธุรกิจการประสานกิจกรรม
ทั้งหมดเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บทบาทของผู้จัดการในฐานะผู้แบ่งสรรทรัพยากร และผู้ดําเนินการ
ตามกลยุทธ์ท่ไี ด้กําหนดไว้ โดยเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
761 403

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
3 (3-0-6)
(Corporate Social Responsibility)
ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการดูแลกิจ การที่ดี การประกอบกิจกรรมด้วยความเป็นธรรม การ
ต่อต้านทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และการจัดทํารายงานแห่งความยั่งยืน

761 411

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Feasibility Study)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
761 203 หลักการตลาด
กระบวนการวางแผนโครงการ การจัดเตรียมโครงร่างของโครงการและข้อมูลที่มีคุณภาพ ศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และด้านเศรษฐกิจ ข้อจํากัดสําคัญ ของ
โครงการเพื่อประเมินและสรุปความเป็นไปได้ของโครงการ
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning)
การใช้เ ทคโนโลยี แ ละปฏิ บั ติ ง านกับ ระบบการวางแผนและจั ด การทรั พ ยากร องค์ก รทางธุ ร กิ จ
การวิเคราะห์ระบบงานด้านการบัญชี บุคคล การผลิต ปัญหาเกี่ยวกับการนําระบบการวางแผนและจัดการ ทรัพยากร
องค์กรไปใช้ การจัดเตรียมองค์กรเพื่อรองรับระบบการวางแผน และจัดการทรัพยากรองค์กร การใช้ข้อมูลจากระบบ
การวางแผนและ จัดการทรัพยากรองค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนปัจจัย เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
761 413

สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจ
1 (0-3-0)
(Seminar in Current Business Issues)
เงื่อนไข : ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
หลั ก เกณฑ์ แ ละการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาธุ ร กิจ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในขณะนั้ น หรื อ จากกรณีศึ ก ษาเพื่ อ หา
แนวทางการแก้ปัญหา โอกาส และทางเลือกที่ควรตัดสินใจ พร้อมทั้งจําแนกข้อดีข้อเสียในการตัดสินใจนั้นๆ สัมมนา
ในหัวข้อเรื่องที่จัดกําหนดให้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา

761 414

จุลนิพนธ์
2 (0-6-0)
(Senior Project)
เงื่อนไข : ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึน้ ไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา
การเขียนรายงานวิจัย หรือการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจจากการ
บูรณาการ การสังเคราะห์ และการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง โดยการแนะนําและควบคุมของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
761 421

การเงินธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
(Small Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ความหมายของธุรกิจขนาดย่อม หลักการบริหารทางการเงินสําหรับองค์การธุรกิจ โดยเน้นการ
ประยุ ก ต์ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม รู ป แบบและเทคนิ ค ทางการเงิ น ที่ เหมาะสมที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น การและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของธุรกิจทางด้านการวางแผน การบัญชีและระบบจัดการข้อมูล ภาระผูกพันทางการเงิน การประเมิน
มูลค่า การตัดสินใจในการลงทุนและการจัดการเงินทุน กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การเงินส่วนบุคคล
(Personal Finance)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินบุคคล ด้านรายได้และการบริหารรายได้ของบุคคล
การบริหารรายจ่ายด้านต่างๆของบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การบริหารด้าน
การลงทุนของบุคคล ตลอดจนการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุและการจัดการทรัพย์สิน
761 423

การจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
(Service Business Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
การจัดการธุรกิจบริการ การเป็นเจ้าของกิจการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการบุคลากร แผน
งบประมาณ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดการโครงการ การตลาด การเงิน บัญชี ภาษี การคาดการณ์ตลาด การ
ประเมินความเป็นไปได้ ของแผนงาน หรือโครงการ การประเมินผลประกอบการจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ
761 424

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
(Cultural Resource Management)
แนวความคิดเรื่องทรัพยากรวัฒนธรรม รูปแบบ ลักษณะ ปัญหา รวมทั้งแนวคิดและวิธีการในการ
จัดการเพื่อธํารงรักษา เสริมสร้างความแข็งแกร่งของทรัพยากรวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์ทางศิลปวัฒนธรรมที่
เหมาะสม
761 425

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
3 (3-0-6)
(Performance Assessment and Salary Administration)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และนโยบายของการบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน การสํารวจค่าจ้าง องค์ประกอบและการวางโครงสร้างค่าตอบแทน วิธีการทําให้โครงสร้างค่าตอบแทนเป็น
ที่ยอมรับในองค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก และความสามารถเชิงสมรรถนะ
ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจอื่นๆ การวิเคราะห์
ปัญหา โครงสร้างและการปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการการค้าปลีก
(Retail Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
ความเป็นมาของการค้าปลีก ประเภทของการค้าปลีก การกําหนดตลาดเป้าหมายและวิเคราะห์คู่
แข่งขัน วิธีการขาย ทําเลที่ตั้ง การตกแต่งร้านค้าและผลิตภั ณฑ์ การวางแผน การดํ าเนิน การ การใช้ก ลยุท ธ์ท าง
การตลาดของการค้าปลีกในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ นโยบาย การตั้งราคาบูรณาการการส่งเสริม การขาย การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดซื้อโดยใช้ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนการขายปลีกและการ
นําหลักการจัดการแบบห่วงลูกโซ่อุปทานมาใช้ในธุรกิจ

761 427

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
(Information Technology in Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวคิ ด หลั ก การ โครงสร้ า ง เทคนิ ค บทบาทวิ ธี ก ารทํ า งาน และความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านการจัดการการตลาด ประเภทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด การประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทางด้านการจัดการการตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการการตลาด
761 431

หลักการลงทุน
3 (3-0-6)
(Investment Principles)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ขอบเขต และเป้าหมายของการลงทุน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุน โครงสร้าง
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงินและตลาดทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน รูปแบบ และประเภทของการ
ลงทุน หลักการวิเคราะห์การลงทุนและการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน ในเบื้องต้น ตลอดจนทฤษฎี
การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
761 432

การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
(Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ความหมายและการจัดประเภทของความเสี่ยงทางธุรกิจ หลักการและการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ การวัดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเชิงปริมาณ และคุณภาพการ
วางแผนในการจัดการความเสี่ยง การติดตามและการควบคุมความเสี่ยง
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มคอ.2
3 (3-0-6)

กลยุทธ์และนโยบายทางการเงินองค์กร
(Corporate Strategy and Financial Policy)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์กลยุทธ์ และนโยบายทางการเงินขององค์กร การ
กําหนดและการปรับโครงสร้างทางการเงินองค์กรรูปแบบต่างๆ การร่วมลงทุน การรวบรวม และได้มาของกิจการ
761 434

การวาณิชธนกิจ
3 (3-0-6)
(Investment Banking)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ เพื่อให้ทราบขอบข่ายงาน ทั้งวัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ และให้คําแนะนําในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกรรม รวมถึงบทบาท
การพัฒนาและนําเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
ด้านวาณิชธนกิจ
761 435

การจัดการนวัตกรรมทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Innovation Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
รูปแบบ ลักษณะ และวิธีการของเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดการเงิน และตลาด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการจัดการเพื่อการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการระดม
เงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจ
761 436

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ดุลการชําระเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ ประเภทของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ย งในตลาดเงินตราต่างประเทศ ลักษณะและ
บทบาทของตลาดการเงินและองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ การจัดหาเงินทุนและการลงทุนระหว่างประเทศ
การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
(Financial Planning and Control)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
กระบวนการวางแผนทางการเงิน การจัดเตรียมข้อมูลสําหรับการวางแผนและควบคุมทางการเงิน
การปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน วิธีการแก้ไขปัญหาและการปรับแผนโดยการใช้เครื่องมือทาง
การเงิน และเทคนิคการพยากรณ์ทางการเงิน
761 438

การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน
3 (3-0-6)
(Project Analysis and Investment)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ความหมายและความสําคัญของการวางแผนวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐกิจ
และการเงิน การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดจนผลประโยชน์ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อจัดลําดับของโครงการ
การวิเคราะห์ความไวของโครงการเพื่อการลงทุน และการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
761 439

การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มการลงทุน
3 (3-0-6)
(Securities Analysis and Portfolio Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารหนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์
ทางเทคนิค ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของตราสารอนุพันธ์ การ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน การใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
761 440

การประกันภัย
3 (3-0-6)
(Insurance)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการประกันภัยในฐานะแหล่งระดมเงินออม ในระยะยาว
และนักลงทุนสถาบัน การประกันภัยประเภทต่างๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย กระบวนการ
ประกั น ภั ย ตามหลั ก สากล การคํ า นวณเบี้ ย ประกั น ภั ย สิท ธิ ได้ รับ ความคุ้ ม ครอง กองทุ น คุ้ ม ครองผู้ ถื อ กรมธรรม์
กรมธรรม์ประกันภัยควบ การลงทุนและการวางแผนทางการเงิน การทําประกันภัยต่อตลาดของการประกันภัย
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Finance)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
วิธีการบริหารทรัพย์สิน การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไป
ได้ของโครงการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แหล่งเงินทุน รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
ดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการวางแผนด้านภาษีอากร
761 442

การติดตามและประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Monitoring and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
หลั กการและแนวคิดการประเมินโครงการ การติดตามโครงการ การกําหนดวั ตถุ ป ระสงค์ห รื อ
ประเด็ น การประเมิน และตั ว ชี้ วั ด ในเชิ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สารสนเทศที่ จํ า เป็ น ในการกํ า กั บ ผลการ
ดําเนินงาน การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมิน การเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการประเมิน รวมทั้งการประเมินงานประเมิน
761 443

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
(Information System for Financial Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวคิด หลักการ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการทํางาน และการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล ที่
จําเป็นด้านการจัดการการเงินขององค์กร การนําข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการการเงินขององค์กรไปใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการการเงิน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
และโปรแกรมต่างๆในการจัดการด้านการเงินขององค์กร
761 451

กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
(Labor Law and Employee Relation)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักการเกี่ยวกับการทําสัญญาจ้างพนักงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน และกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ ทฤษฎีทางพนักงานและ
ความเป็นมาและกระบวนการของพนักงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐบาล เอกชน และหน่วยงานเกี่ยวกับด้านพนักงาน
สัมพันธ์ วิวัฒนาการและขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การวางแผนกําลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(Manpower Planning , Personnel Recruitment and Selection)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดและกระบวนการวางแผนกําลังคน การประเมินและพยากรณ์ และความต้องการกําลังคน
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วิธีการทดสอบผู้สมัครเข้าทํางาน การวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยของวิธีการสรรหาและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ปัญหาอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
761 453

การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
(Organizational Development)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ความสําคัญ และลักษณะทั่วไปของการพัฒนาองค์การ การออกแบบ
องค์ก าร การวินิจฉัย องค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ รวมทั้งวิธีการจัดการการเปลี่ย นแปลงและการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การ
761 454

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Information System for Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แนวคิด หลักการ โครงสร้าง เทคนิค วิธีการทํางาน และการพัฒนาระบบข้อมูลที่มุ่งเน้นข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลในองค์การเพื่อใช้ในการบริหารงานโดยระบบข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกับโครงสร้าง การจัดสายงาน
ต่าง ๆ ในองค์การ การจัดทําแผนภูมิการโยกย้ายและเปลี่ยนสายงาน วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลด้าน
ทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
761 455

การจัดการความเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
(Change Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม แนวคิดพื้นฐานของการจัดการความเปลี่ยนแปลง หลักการสําคัญของการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเปลี่ย นแปลง องค์ประกอบของการ
จัดการความเปลี่ยนแปลงในด้านกระบวนการ และกลยุทธ์
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
การจัดการองค์ความรู้ ชนิดขององค์ความรู้ ตัวแบบการสร้างองค์ความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้
สภาวะแวดล้อมของการจัดการองค์ความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ เทคนิคการได้มาซึ่งองค์ความรู้ การแทนองค์ความรู้
ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ องค์ความรู้ในองค์การ
761 457

นวัตกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Organizational innovation)
วิชาบังคับก่อน : 761 201 องค์การและการจัดการ
กระบวนการการจัดการความรู้ภายในองค์การ ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมประสิทธิผล
ขององค์การ ร่วมถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและกระบวนการในการ
นํานวัตกรรมสู่การปฏิบัติและการใช้ในเชิงพาณิชย์

761 461

การจัดการโครงการทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Project Management)
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ โดยเน้นการบริหารในเชิงธุรกิจ แนวทางการจัดการและการ
เตรียมจัดทําโครงการ การวางแผนโครงการ การออกแบบองค์การโครงการ การจัดทํางบประมาณรวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรสําหรับโครงการ การสร้างทีมงานและพฤติกรรมในการจัดการโครงการ การดําเนินงานโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ และการยุติโครงการ
761 462

การวางแผนและการจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
(Planning and Production Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 202 การเงินธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ประเภทของการผลิต การวางแผนการผลิตตาม
ลักษณะความต้องการ ผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการการวางแผนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิดและมี
การผลิตหลายช่วง การวางแผนความต้องการทรัพยากรการผลิต การวางแผนการผลิตแบบทันเวลาพอดี การจัดลําดับ
งานที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต ปัจจัยสภาพแวดล้อมในสถานที่ผลิต
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการต้นทุนทางธุรกิจ
(Cost Management in Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 312 การบัญชีเพื่อการจัดการ
โครงสร้าง ลักษณะ และปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทางธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐาน
ต้นทุนโดยประมาณ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง การวางแผนและการพยากรณ์ การจัดการ และการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลต้นทุนทางการเงิน
761 464

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Categorical Data Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจ โดยอาศัยตัวแบบโลจิสติกส์ ตัวแบบล็อกลิเนียร์ (Loglinear Model) และตัวแบบเชิงเส้น รวมทั้งตัวแปรเชิงกลุ่ม ตารางการณ์จร (Contingency Table) การอนุมานตาราง
การณ์จร การทดสอบสภาวะสารูปสนิทดี (Goodness of Fit Test) การวัดความสัมพันธ์สําหรับตารางการณ์จร โดย
อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป
761 465

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (2-2-5)
(Technology and Innovation Utilization)
วิชาบังคับก่อน : 761 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยี และนวัตกรรมภายในองค์การ การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับองค์การ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคล องค์การ และบริบทแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
761 466

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3 (3-0-6)
(Quality and Productivity Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 314 การจัดการการดําเนินงาน
แนวคิดของการจัดการคุณภาพ นโยบายและกระบวนการจัดการคุณภาพ มาตรฐานสากลด้าน
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงรวม การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การ
ประเมินผลการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
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มคอ.2
3 (3-0-6)

การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช้พารามิเตอร์ทางธุรกิจ
(Non - parametric Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจ ทฤษฎีและระเบียบวิธีเบื้องต้นในการอนุมานสถิติไม่ใช้
พารามิเตอร์ การอนุมานหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกทางเดียวและสองทาง การทดสอบสภาวะ
สารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ การวัดระดับความสัมพันธ์ของข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการคํานวณ
761 472

การวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Data Envelopment Analysis for Business)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดของตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อม การ
วิเคราะห์ภายใต้มุมมองปัจจัยนําเข้าและปัจจัยผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวม ประสิทธิภาพด้านเทคนิค และ
ประสิทธิภาพขนาด ตัวแบบผลตอบแทนคงที่และเปลี่ยนแปลงได้ การคัดเลือกปัจจัย ตัวแบบการวิเคราะห์ท่ีสําคัญ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณ
761 473

การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Decision Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 761 211 สถิติธุรกิจ
แนวคิดและองค์ประกอบพื้นฐานของการตัด สินใจ การตัด สินใจในสภาวการณ์ท่ีแน่นอนและไม่
แน่นอน สภาวการณ์ความเสี่ยง และสภาวการณ์การแข่งขัน และการวิเคราะห์การตัดสินใจโดยแผนภาพต้นไม้ และกฎ
ของเบส์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ
761 474

แบบจําลองทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Modeling)
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการสร้ า งตั ว แบบจํ า ลอง การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ แบบจํ า ลอง การ
ออกแบบการทดลอง การทดสอบตัวแบบจําลอง การวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ การใช้แบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจด้านสินค้าคงเหลือ การเงิน การผลิต การตลาดและการขนส่ง
761 475

การจัดการเชิงเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Management)
สภาพแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ มีผลต่อการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจ ลักษณะการบริหารธุรกิจ
ในประเทศต่างๆ โดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการบริหารในรูปแบบต่างๆ
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มคอ.2
3 (2-2-5)

เทคนิคการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ
(Data Mining Techniques in Business)
วิธีการวิเคราะห์ข้อ มูลหรื อปั ญหาทางธุรกิจ การศึก ษาหลั กการเบื้องต้น ของคลัง ข้อ มูล การทํ า
เหมืองข้อมูล ขั้นตอนการค้นหาสารสนเทศและองค์ความรู้จากคลังข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล กฎความร่วมมือ การ
แยกแยะข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงสถิติ การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณ
762 201

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
(Consumer Behavior)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
พื้ น ฐานพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค อิ ท ธิ พ ลปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
พฤติก รรม กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริโ ภค การตระหนั ก ถึง ปั ญ หา การค้ น หาข้อ มู ล ข่า วสาร การประเมิ น ค่ า
ทางเลือก พฤติกรรมการซื้อ และกระบวนการภายหลังการซื้อ
762 202

การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
(Service Marketing)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
ความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ความแตกต่างระหว่างตลาดบริการและตลาดสินค้า
อุปโภคบริโภค ประเภทของตลาดบริการ วิธีวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่างๆ
การวางแผนและ กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับตลาดบริการ การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจ
บริการ การกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตลาดบริการ
762 203

การจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
(Product Management and Design)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ นโยบายผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักร
ผลิตภัณฑ์ สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว และวิธกี ารหลีกเลี่ยง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์

50
762 302

มคอ.2
3 (3-0-6)

การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
วิวัฒนาการและแนวคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อตลาดและผู้บริโภค การวิจัยตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด และเลือกตลาดเป้าหมาย กระบวนการวางแผน
การตลาด การปฏิบัติตามแผนการตลาด และการควบคุมกิจกรรมทางตลาด องค์ประกอบและกระบวนการเขียน
แผนการตลาด การจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ การตั้งราคา การส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจําหน่าย

762 305

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Integrated Marketing Communications)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
แนวความคิดการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ กระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ
และเทคนิคที่ใช้ รวมถึงการจั ดการเกี่ย วกับ การใช้สื่ อและข่าวสารในรูป แบบของการผสมผสานสื่ อ ทางการตลาด
ประเภทต่างๆ ในรูปการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย รวมถึงนโยบายของการสื่อสารการตลาด
ที่เหมาะสมกับนโยบายตลาดโดยรวม
762 332

การพยากรณ์การขาย
3 (3-0-6)
(Sales Forecasting)
วิชาบังคับก่อน : 761 203 หลักการตลาด
761 211 สถิติธุรกิจ
หลักการและความสําคัญของการพยากรณ์การขาย เทคนิค และวิธีการพยากรณ์ ประเภทของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องแม่นยํา และการนําผลพยากรณ์ไปปรับปรุง
พัฒนาแผนการตลาด
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

อ.อมรินทร์ เทวตา
เลขประจําตัวประชาชน
3-5009-00637-94-3

2

อ.อริสสา สะอาดนัก
เลขประจําตัวประชาชน
3-7606-00381-50-0

3

อ.ศศิภา พจน์วาที
เลขประจําตัวประชาชน
3-1005-00531-58-1

4

อ.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์
เลขประจําตัวประชาชน
1-2001-00156-40-8

5

อ.ธีระวัฒน์ จันทึก
เลขประจําตัวประชาชน
5-4005-00060-95-6

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

M.B.A. (Information System Management),
Southeastern University, U.S.A.,
(1999)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)
บธ.ม. (การประกอบการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2546)
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544)
บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539)
วท.ม. (การบริหารธุรกิจทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2545)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
สัปดาห์/
สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปีการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
ปรับปรุง
6
9

6

9

6

9

6

9

6

9
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3.2.2 อาจารย์ประจํา

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1

อ.อมรินทร์ เทวตา

2

อ.อริสสา สะอาดนัก

3

อ.ศศิภา พจน์วาที

4

อ.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์

5

อ.ธีระวัฒน์ จันทึก

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

M.B.A. (Information System Management),
Southeastern University, U.S.A.,
(1999)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2539)
บธ.ม. (การประกอบการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2546)
บธ.ม. (การเงิน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2544)
บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2539)
วท.ม. (การบริหารธุรกิจทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2545)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
สัปดาห์/
สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปีการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
ปรับปรุง
6
9

6

9

6

9

6

9

6

9
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

6

อ.ดร.กฤษฎา พัชราวนิช

7

อ.ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต

8

รศ.ประสพชัย พสุนนท์

9

ผศ.นภนนท์ หอมสุด

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

D.B.A. (Strategic Management),
Nova Southeastern University,
U.S.A., (2000)
M.Sc. (Finance), Drexel University,
U.S.A., (1994)
ศ.บ. (การเงินและการคลัง)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2534)
D.B.A. (Marketing),
Southern Cross University, Australia,
(2000)
M.B.A. (General Management),
Central Queensland University,
Australia, (1997)
น.บ., มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2529)
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยทักษิณ (2541)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
บช.บ. (การบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
สัปดาห์/
สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปีการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
ปรับปรุง
6
6

6

6

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

10

ผศ.ดาวลอย
กาญจนมณีเสถียร

11

อ.ภาวิณี กาญจนาภา

12

อ.นพดล โตวิชัยกุล

13

อ.สิริชัย ดีเลิศ

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2536)
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2529)
M.Phil. (Management Studies),
University of Cambridge, U.K.,
(1999)
M.B.A. (Marketing),
University of Connecticut, U.S.A.,
(1992)
ศ.บ. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
(เกียรตินิยมอันดับ1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2542)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศประยุกต์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2550)
วท.บ. (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
สัปดาห์/
สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปีการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
ปรับปรุง
6
6

6

6

6

6

6

6
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)

ลําดับ

ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

14

อ.ประพล เปรมทองสุข

15

อ.จิตพนธ์ ชุมเกตุ

16

อ.รุ่งนภา ชีวรัศมี

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สําเร็จการศึกษา

วท.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)
สท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ
อีคอมเมิร์ซ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2551)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2549)
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ
ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
1

อ.ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ

ภาระงานสอน
ภาระงานสอน
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
เฉลี่ย (ชั่วโมง/
สัปดาห์/
สัปดาห์/
ปีการศึกษา)
ปีการศึกษา)
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม
ปรับปรุง
6
6

6

6

6

6

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีท่สี ําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Economics), Southern Illinois University at Carbondale, IL,
U.S.A.,(2000)
M.B.A. (Finance), Southern Illinois University at Carbondale, IL,
U.S.A.,(1993)
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)

56
มคอ.2
3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ต่อ)
ลําดับ
ตําแหน่ง ชื่อ สกุล
หมายเลขประจําตัวประชาชน
2
อ.ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีท่สี ําเร็จการศึกษา
D.B.A. (International Finance), United States International University,
U.S.A., (2000)
M.B.A. (Finance), Western Illinois University, U.S.A., (1994)
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2533)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง โดยหลักสูตรได้กําหนดให้มีการรายวิชา
ฝึกงาน จํานวน 1 รายวิชา ซึ่งจัดอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ขึ้นไปฝึกงาน
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง ก่อนสําเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์นิเทศ กํากับ ติดตามและดูแลตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
คาดหวังในผลการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 เข้าใจทักษะการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน และนําไปประยุกต์ใช้
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น และทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
4.1.3 สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานในอาชีพได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
4.1.4 สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยการมีระเบียบวินยั และตรงต่อเวลา
4.1.5 สามารถแสดงความคิดเห็น และนําไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจ

จํานวนชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทําโครงงาน/ งานวิจัยในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือประเด็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาประยุกต์ในการทําโครงงาน/ งานวิจัย มีขอบเขต
โครงงาน/ งานวิจัยที่สามารถทําสําเร็จในภายระยะเวลาที่กําหนด ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทําโครงงาน/ งานวิจัยอย่างเป็นระบบ สามารถทําโครงงาน/
งานวิจัยเบื้องต้น และเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสู่สังคมได้
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษา
5.5.2 มีการกําหนดชั่วโมงให้คาํ ปรึกษา
5.5.3 อาจารย์ท่ปี รึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า
5.5.4 มีตัวอย่างโครงงาน/ งานวิจัยในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการจัดทํางานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ผู้สอนและผู้เรียนกําหนดหัวข้อ และเกณฑ์/ มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน/ งานวิจัย จากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอ
ตามระยะเวลา
5.6.3 ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองตามแบบฟอร์ม
5.6.4 ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
5.6.5 ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5.6.6 ผู้เรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผู้สอนประจํารายวิชาทุกคนโดยเข้าร่วมฟังการ
นําเสนอผู้การศึกษา
5.6.7 ผู้ประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาทุกคนผ่าน
คณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ทั่ ว ไป
คณะวิทยาการจัดการ จะมีความรู้ด้านการ
บริ ห ารจั ด การ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในการนํามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีการกําหนดรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านภาษาต่างประเทศ
2. มีกิจกรรมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านบริหารธุรกิจ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และพร้อมที่จะสอดแทรกเนื้อหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปควบคู่กับวิชาการด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและวิชาการ โดยมีความซื่อสัตย์ และเคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูล
ส่วนบุคคล
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ และเพื่อเตรียมตัวสําหรับการทํางานในอนาคต
นอกจากนั้น ยังต้องเน้นการตรงต่อเวลาในการส่งงานที่รับมอบหมาย สามารถบริหารจัดการเวลาในการนําเสนอ
รายงานในชัน้ เรียน การมอบหมายภาระงานเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง อาจารย์จะมอบหมายทั้งประเภทงาน
กลุม่ และงานเดี่ยว โดยเฉพาะงานกลุ่มจะฝึกให้นักศึกษารู้หน้าที่ของตน รู้จักแบ่งภาระงาน ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตาม มี
ความซื่อสัตย์ โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ทุจริตในการสอบ นอกจากนั้น อาจารย์
ผู้สอนจะต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา ผลงานของกลุ่มจะต้องมีการนําเสนอรายงาน
ซึ่งอาจารย์ต้องตรวจสอบการแบ่งงานและความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละราย
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน /รายงานหน้าชั้นเรียน ตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากผลงาน / รายงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นประเด็นทางวิชาการจากการศึกษา และการ
ประเมินด้านความซื่อสัตย์ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินจากการบริหารจัดการด้านเวลาของการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของวิชาเอก ในสาขาวิชาด้านการจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาสังคม
ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่สําคัญของการบริหารจัดการ
องค์การ และทรัพยากร
2. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในปรั ช ญา และทฤษฎี ค วามรู้ และวิ ธี ก ารค้ น หาความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์
3. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ทางการบริ ห ารจั ด การแบบต่า งๆ และสามารถนํ า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของบุคคลในองค์การ และสังคม และออกแบบปรับปรุง
ระบบการบริหารงาน บริหารบุคคล และวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์
2.2.2 กลยุทธ์การสอน
หลักสูตรนี้ใช้รูปแบบการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายของอาจารย์ผู้สอน การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียนของนักศึกษาที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเชิญอาจารย์พิเศษ วิทยากรภายนอกผู้มี
ประสบการณ์ทางการจัดการ มาเป็นผู้บรรยาย หรืองค์ปาฐกในการสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งการจัดให้มีการเรียนรู้
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา การฝึกประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รยั ง จั ด ให้ มี อ าจารย์ ท่ีป รึ ก ษา การจั ด ทํ า จุ ล นิ พ นธ์ โดยจั ด ให้ มีอ าจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการจัดการปฏิบัติงานให้คําปรึกษา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1. การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคเรียน
2. ประเมินจากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และคุณภาพของผลงานเอกสารรายงานที่นักศึกษา
จัดทํา
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3. ประเมิ น จากความก้ า วหน้ า ในการจั ด ทํ า การนํ า เสนอผลงาน และผลงานเอกสารจุ ล นิ พ นธ์
ของนักศึกษา
4. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษา ด้านความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
5. ประเมินจากรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษา ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ร่วมกับการ
ประเมินผลของอาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเอง และประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองเมื่อสําเร็จการศึกษา ดังนั้น
นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทางปัญญา ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่ ศึ ก ษา รายวิ ช าต่ า งๆ ในหลั ก สู ต ร จึ ง เน้ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล และการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นการศึกษาให้เข้าใจกระบวนการวิจัย เพื่อทําความเข้าใจกับ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา การสืบค้นหาข้อมูล และการรวบรวมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา หรือค้นหาความรู้
ใหม่ นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1. การคิดอย่างเป็นระบบ และมีวจิ ารณญาณ
2. สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความ รวมทั้งประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ไข
ปัญหา หรือค้นพบความรู้ใหม่ / นวัตกรรมใหม่
3. สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นํามาสรุปเป็นความรู้ใหม่ หรือทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาของตนเอง องค์การ และสังคม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้กรณีศึกษาในทุกรายวิชา เพื่อการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอน
2. ใช้วิธีการสอนในลักษณะของการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ทฤษฎี และผลการวิจัยในการสร้าง
ความรู้ใหม่
3. ให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริงในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ วิจ ารณ์ข้อมูล และรวบรวมเป็ น
ความรู้ เพื่อการนําเสนอในชั้นเรียน และมีการอภิปราย
4. นักศึกษาทุกคนต้องจัดทําจุลนิพนธ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยการสืบค้น เหตุ ปัญหาและนําเสนอ
วิธีการแก้ปัญหา หรือค้นพบความรู้ใหม่
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถกระทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา โดยอาจเป็นการเสนอเหตุการณ์จําลองของปัญหาพร้อมข้อมูลที่จําเป็น และให้นักศึกษาวิเคราะห์
ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ศึกษามาร่วมกัน

61
มคอ.2
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องจบออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลทีไ่ ม่รู้จักมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน หรือผู้รับบริการ ดังนั้น ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับบุคคล
กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่จําเป็น รวมทั้งต้องมีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
และสามารถวางแผนแก้ปัญหาในการบริหารจัดการองค์การ และวางแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงตนเองและองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
1. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจบุคคล
และกลุ่มบุคคล
2. มีความสามารถในการเป็นผู้นําและผู้ตาม ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาของ
องค์การและสังคม โดยแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับความสําคัญของงาน
3. มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบในการกระทํา หรือผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง และงานในกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้วิธีการสอนที่มีการกําหนดมอบหมายงาน หรือกิจกรรมที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานจะต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นและหน่วยงานอื่น เช่น การจัดสัมมนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาทางวิชาการของ
สาขาวิชา รวมทั้งกําหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนั้นๆ ในบทบาทการทําหน้าที่
ต่างๆ ของงานที่จัดขึ้น อีกทั้งแต่ละรายวิชาเอกนักศึกษาจําเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อนํามาเรียบเรียงเป็นผลงาน และมีการนําเสนอในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และนํามาใช้ปรับปรุงผลงาน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรม และการแสดงออก ในการปฏิ บั ติ ง านที่ รั บ มอบหมาย เช่ น การจั ด
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ การนํ า เสนอรายงานในชั้ น เรี ย น โดยอาจารย์มี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. สามารถสื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถประสานงาน และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปประสานได้
เป็นอย่างด
4. แสดงภาวะความเป็นผู้นํา หรือผู้ตามในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. แสดงออกถึงภาวะผู้นําทางวิชาการ โดยการแสดงความคิดเห็น เสนอข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ หรือ
ข้อค้นพบใหม่ในการเป็นผู้อภิปรายในกิจกรรมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ในการจําแนกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา หรือการ
พัฒนาที่สําคัญ และมีความซับซ้อน
2. มีทักษะในการเลือกใช้สถิติท่เี หมาะสมกับการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย
3. สามารถสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถนําเสนอรายงาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพั ฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์เ ชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะเหล่านี้ จะทําได้ในระหว่างการสอนรายวิชา
โดยหลังการบรรยายทางวิชาการต่างๆ ในชั้นเรียน อาจารย์มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปวิเคราะห์ และวิจารณ์
ปรัชญา แนวคิด หลักการและผลการวิจัย และนํามาสรุปเป็นรายงานข้อค้นพบ และนําเสนอในชั้นเรียน หรือการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือนําเสนอในวารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการนั้นๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมิน จากรายงานที่ ม อบหมายถึ ง ความสามารถในการเลื อ กใช้ ส ถิติ การคัด กรองข้อ มูล ที่
นํามาใช้ในการศึกษาวิจัย และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
2. ประเมิ น จากเทคนิค การนํา เสนอรายงาน การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสมในการสื่อสารกับกลุ่มคนที่เข้าร่วมการสัมมนา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม
2. ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
4. มีความสํานึกในตน เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก
5. มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถแก้ปญ
ั หาด้วยสันติวธิ ี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2. ด้านความรู้
1. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ทก่ี ว้างไกล
2. มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดสร้างสรรค์
2. มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ
3. รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2. มีภาวการณ์เป็นผู้นํา และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม
3. มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีกับผูอ้ ืน่
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล
6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
1. ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล
2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา
3. มีวิสัยทัศน์ที่นําไปสู่การสร้างสรรค์
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

กลุ่มวิชาภาษา
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
082 101 มนุษย์กับศิลปะ
082 102 มนุษย์กบั การสร้างสรรค์
082 103 ปรัชญากับชีวิต
082 104 อารยธรรมโลก
082 105 อารยธรรมไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์
083 103 หลักการจัดการ

 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4













  

























  






 





5

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ


6

  
  














 
 





1

2

3

1

2

3















  






























































   
   



  









 




1

2



3

4












5. ทักษะการ 6. ศิลปะและ
วิเคราะห์เชิง การสร้างสรรค์
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

083 104 กีฬาศึกษา
083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
084 102 สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน
084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศึกษาทั่วไปที่กําหนดโดยคณะวิชา
760 103 ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
760 104 สังคมและวัฒนธรรมไทย



1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

3

4

5

6

1











 







































  















ความรับผิดชอบรอง

2



  







2

3

1

2

3



















       























   










 







 



 









 





































3

1





2

3



 

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

 

 

6. ศิลปะและ

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

การสร้างสรรค์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา

760 105 ท้องถิ่นศึกษา
760 112 โครงการพระราชดําริ
760 115 นิทาน และการละเล่นพืน้ บ้าน
760 117 ภาษาไทยเชิงธุรกิจ
760 119 การพูดในที่สาธารณะ
765 104 ศิลปะในประเทศไทย
765 105 มรดกวัฒนธรรมทางศาสนาในประเทศไทย
765 106 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย



1. คุณธรรม จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

















































































































































5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3
  
  
  

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค์

1

2

3
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มคอ.2
3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การและสังคม
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและวิชาการ โดยมีความซื่อสัตย์ และเคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูล ส่วน
บุคคล
2. ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่สําคัญของการบริหารจัดการองค์การ
และทรัพยากร
2. มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา และทฤษฎีความรู้ และวิธีการค้นหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3. มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานวิจัยทางการบริหารจัดการแบบต่างๆ และสามารถนําผลการวิจัย
ไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของบุคคลในองค์การ และสังคม และออกแบบปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน บริหารบุคคล และวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. การคิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ
2. สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ และตีความ รวมทั้งประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหา
หรือค้นพบความรู้ใหม่ / นวัตกรรมใหม่
3. สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ผลงานทางวิชาการ วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามา
สรุปเป็นความรู้ใหม่ หรือทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาของตนเอง องค์การ และสังคม
4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งมีความสามารถในการจูงใจบุคคลและ
กลุ่มบุคคล
2. มีค วามสามารถในการเป็ นผู้นํา และผู้ตาม ช่ว ยเหลื อ และอํ า นวยความสะดวกในการแก้ ปั ญ หาของ
องค์การและสังคม โดยแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับความสําคัญของงาน
3. มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรับผิดชอบในการกระทํา หรือผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง และงานในกลุ่ม
5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ในการจําแนกข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา หรือการพัฒนา
ที่สําคัญ และมีความซับซ้อน
2. มีทักษะในการเลือกใช้สถิติท่เี หมาะสมกับการวิจัย และการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัย
3. สามารถสื่อ สารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกั บ กลุ่ม บุ ค คลต่า งๆ ในวงวิช าการและวิชาชีพ ได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถนําเสนอรายงาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4











































































































































































































































































































































































































































































































































2. ความรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

760 401 โครงการจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสาธารณะ
760 402 กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาปัญญา
761 101 หลักบัญชีเบื้องต้น
761 102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
761 110 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
761 111 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
761 201 องค์การและการจัดการ
761 202 การเงินธุรกิจ
761 203 หลักการตลาด
761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
761 211 สถิติธุรกิจ
761 212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
761 213 กฎหมายธุรกิจ
761 291 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
761 292 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4















































































































































































































































































































































































































































































































































2. ความรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

761 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
761 311 ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
761 312 การบัญชีเพื่อการจัดการ
761 313 การภาษีอากร
761 314 การจัดการการดําเนินงาน
761 315 ธุรกิจระหว่างประเทศ
761 316 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
761 317 การฝึกงาน
761 321 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
761 322 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
761 331 การเงินองค์กร
761 332 การจัดการสินเชื่อ
761 351 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
761 352 จิตวิทยาการจัดการ
761 361 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
1. คุณธรรม
จริยธรรม



2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4















































































































































































































































































































































































































































2. ความรู้

รายวิชา

761 362 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
761 371 การวิเคราะห์การถดถอยทางธุรกิจ
761 372 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพหุทางธุรกิจ
761 391 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
761 392 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
761 401 ภาวะผู้นํา
761 402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
761 403 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ
761 411 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
761 412 การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ
761 413 สัมมนาประเด็นปัจจุบนั ทางธุรกิจ
761 414 จุลนิพนธ์
761 421 การเงินธุรกิจขนาดย่อม
761 422 การเงินส่วนบุคคล
761 423 การจัดการธุรกิจบริการ

ความรับผิดชอบรอง
3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4























































































































































2. ความรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

761 424 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
761 425 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าจ้าง
เงินเดือน
761 426 การจัดการการค้าปลีก
761 427 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการตลาด
761 431 หลักการลงทุน
761 432 การจัดการความเสี่ยง
761 433 กลยุทธ์และนโยบายทางการเงินองค์กร
761 434 การวาณิชธนกิจ
761 435 การจัดการนวัตกรรมทางการเงิน
761 436 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
761 437 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
761 438 การวิเคราะห์โครงการและการลงทุน
761 439 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มการ
ลงทุน

1

2

3

4

1

2

3

4

1
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม
รายวิชา

761 440 การประกันภัย
761 441 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
761 442 การติดตามและประเมินโครงการ
761 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเงิน
761 451 กฎหมายแรงงานและพนักงานสัมพันธ์
761 452 การวางแผนกําลังคน การสรรหา และคัดเลือก
บุคลากร
761 453 การพัฒนาองค์การ
761 454 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
761 455 การจัดการความเปลี่ยนแปลง
761 456 การจัดการความรู้
761 457 นวัตกรรมองค์การ
761 461 การจัดการโครงการทางธุรกิจ
761 462 การวางแผนและการจัดการการผลิต
761 463 การจัดการต้นทุนทางธุรกิจ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2
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มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4










































































































































































































    
    
    
    
    
    



2. ความรู้

1. คุณธรรม
จริยธรรม

3. ทักษะทาง 4. ทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

761 464 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มทางธุรกิจ
761 465 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
761 466 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
761 471 การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช้พารามิเตอร์ทางธุรกิจ
761 472 การวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมทางธุรกิจ
761 473 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ
761 474 แบบจําลองทางธุรกิจ
761 475 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ
761 476 เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล สําหรับธุรกิจ
762 201 พฤติกรรมผู้บริโภค
762 202 การตลาดบริการ
762 203 การจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์
762 302 การจัดการการตลาด
762 305 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
762 332 การพยากรณ์การขาย















































































































   
   
   
   
   
   

















  
  





















 



 



 












74
มคอ.2

หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชาดําเนินการ ดังนี้
1. ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2. ประเมินความสัมพันธ์ของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
3. วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
4. ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ที่ผเู้ รียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เพื่อนําผลที่
ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการอสนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
1. สํารวจการได้งานทําของบัณฑิต
2. สํารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น
3. สํารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้านความรู้
ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษา
นั้นๆ
4. สํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว เพื่อประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยต้องได้คา่ ระดับ
เฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่ต่ํากว่า 2.00

75
มคอ.2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศและให้คําแนะนําการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ และหลักสูตรที่สอน
2. จัดให้มีกระบวนการอบรมทักษะการสอนก่อนมอบหมายภาระงานสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
2. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดประเมินผลให้ทันสมัยและ
หลากหลาย
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพิ่มพูนประสบการณ์
3. กระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
4. ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรูใ้ หม่และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับทําวิจัย

76
มคอ.2

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาที่คณะวิชาแต่งตั้ง และมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรประจําคณะเป็นผู้กํากับดูแล ให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายการปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา
เป้าหมาย
1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร

การดําเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําคณะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา

การประเมินผล
ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารลักสูตรประจํา
คณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชา

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่
สกอ. กําหนด ตลอดเวลา
ที่เปิดหลักสูตร

1. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคณ
ุ วุฒิไม่
ต่ํากว่าปริญญาโทรหรือเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. กําหนดให้มีจํานวนคณาจารย์ไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนมีตําแหน่ง
ทางวิชาการและ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
1. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี และโดย
บัณฑิตทุก 2 ปี
2. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
หลักสูตร

จํานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจํา
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม

3. หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บัณฑิต และ
นักศึกษาปัจจุบนั ที่เรียนในหลักสูตร
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อทรัพยากร
การเรี ย นการสอนให้ เ พี ย งพอตามเกณฑ์ ม าตรฐานสากล เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสนออย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้า
ข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอื่นๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้
หนังสือภาษาไทย
จํานวน
301,000
รายการ
หนังสือภาษาอังกฤษ
จํานวน
199,593
รายการ
วารสารภาษาไทย
จํานวน
441
รายการ
วารสารภาษาอังกฤษ
จํานวน
140
รายการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน
17
รายการ
ในจํานวนนี้เป็นหนังสือด้านการบริหารธุรกิจ ดังนี้
หนังสือภาษาไทย
จํานวน
11,858
รายการ
หนังสือภาษาอังกฤษ
จํานวน
7,346
รายการ
วารสารภาษาไทย
จํานวน
37
รายการ
วารสารภาษาอังกฤษ
จํานวน
10
รายการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จํานวน
9
รายการ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1. มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
2. ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
3. คณะจัดสรรงบประมาณประจําปีและจัดซื้อตําราและสื่อต่าง ๆ
4. ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งทําหน้าที่อํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียงและความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เป้าหมาย
1. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เพียงพอต่อความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา
2. หนังสือ ตํารา และวารสาร
มีเพียงพอต่อความต้องการ
ของอาจารย์และนักศึกษา

การดําเนินการ
จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ
ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ ตํารา และวารสาร

จัดหาหนังสือ ตํารา และวารสารจาก
เงินรายได้ของคณะ ตลอดจนประสานงานกับ
ทางห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับ
หนังสือ ตํารา และวารสาร ที่ต้องการให้จัดหา
เพิ่มเติม
ผลสํารวจความพึงพอใจของ
3. มีช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอ จัดให้มีเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้ที่
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ นักศึกษาเกี่ยวการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ ด้วยตนเองให้มปี ระสิทธิภาพเหมาะสม
เพียงพอ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนต้องประชุมร่วมกัน ดังนี้
1. วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลก่อนเปิดภาคการศึกษา
2. ปรึกษาหารื อแนวทางที่ จะทําให้บรรลุเป้า หมายของหลัก สูตร และได้บัณ ฑิตเป็ นไปตามคุณ ลัก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
3. ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
4. เก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะกําหนดนโยบายเชิญอาจารย์พิเศษ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโท หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
2. จํานวนอาจารย์พิเศษไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณาจารย์ประจําหลักสูตร
3. ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา /ทุกครั้งที่มกี ารสอน
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของคณะและนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานที่
รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
1. จัดงบประมาณสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบันและงานวิจัย เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
2. ใช้ผลการวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลหรือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นแผนประจําปี เพื่อให้คณะสนับสนุนงบประมาณ
3. จั ด การฝึ ก อบรมเฉพาะทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารด้ า นการ
สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
1. คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา พร้อมจัดทําตารางการทํางานติดไว้หน้าห้อง
ทํางานและในเว็บไซด์ของคณะ
3. จัดให้มีอาจารย์ท่ปี รึกษากิจกรรม เพื่อให้คําแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีท่นี ักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1. สํารวจอัตราการได้งานทํา/ การศึกษาต่อของบัณฑิตในระยะเวลา 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
2. สํารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนําไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร
(เอกสารประกอบ ดูภาคผนวก ค)
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ปี
ปี
ปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
2556 2557 2558
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
X
X
X
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
X
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
X
X
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
X
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
X
X
X
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
X
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่แี ล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปี
ปี
2559 2560
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ปี
ปี
ปี
2556 2557 2558

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดําเนินการ (ข้อที่1– 5) (ตัว)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี(้ ตัว) ในแต่ละปี

ปี
ปี
2559 2560
X
X
X

5

5

5

5

5

9

10

10

11

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ท่ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งชี้ท่ีมีผลดําเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 2 3 4 5

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชีร้ วม 9
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11
และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. ประเมินการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
คําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่คณะกําหนด
2. ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อปรับปรุงต่อไป
3. คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพื่อนํามาวางแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องและ/ หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของคณะ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกําหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ.กําหนด โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ
2. ดํ า เนิ น การสํ า รวจข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการประเมิน หลั ก สู ต รจากผู้ เ รี ย นปั จ จุ บั น ทุ ก ชั้น ปี และผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
สถานประกอบการ เป็นต้น
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย คณะกรรมการ
การประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดําเนินการครบ ไม่น้อยกว่า
มีการดําเนินการครบทุกข้อ ตามตัว
มีการดําเนินการครบ 5 ข้อตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (ตัวบ่งชี้
บ่งชี้รวมที่กําหนดในแต่ละปี
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมที่กําหนด
บังคับที่ 1 - 5)
ในแต่ละปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
1. อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนใน
วิชานั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป
2. กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร
จะทําทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จําเป็นใน
การปรับปรุง
2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ
4. หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
รายงานผลการติดตามบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
คําสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
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(ก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
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(ข) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
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(ค) รายงานผลการติดตามบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
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(ง) คําสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
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(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

