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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556 

*************************** 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

คณะ : วิทยาการจัดการ 

 

หมวดที่ 1  ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

  : บธ.บ. (การจัดการ) 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management) 

  : B.B.A. (Management) 
 

3.  วิชาเอก : ไม่ม ี
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร        :  ไม่น้อยกว่า  127  หนว่ยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

   หลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี 

 หลักสูตรปริญญาตรี  5 ปี 

 หลักสูตรปริญญาตรี  6 ปี 

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................. 
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 5.2 ภาษาที่ใช้ 

   หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทย 

   หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...... 

5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทย 

       ได้เป็นอย่างดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมอืสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน.................................................................................... 

   รูปแบบของความร่วมมอืสนับสนุน.................................................. 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน..........................................ประเทศ............................... 

   รูปแบบของการร่วม 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่นเป็นผู้ให้ปริญญา 

   ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรอืมากกว่า 

 5.5 การให้ปรญิญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

   ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 

   อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ ในการประชุม เมื่อวันที่  6  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2555 
 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในการ

ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที ่20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี ในการ

ประชุมครั้งที่ 33 (4/2555) เมือ่วันที ่11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 

            ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนกุรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม

ครั้งที ่14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 

  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูล

สงคราม ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556) เมื่อวันที ่2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 

  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ในการ

ประชุมครั้งที่ 83 (4/2556) เมื่อวันที ่4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

  เปิดสอนภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2556 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานในปีการศกึษา 2558 

หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี  

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

           8.1.  พนักงานในองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

           8.2.  พนักงานประจ าฝ่ายต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต 

ฝา่ยกระจายสินค้า และฝา่ยบริการ เป็นต้น 

           8.3.  ผูจ้ัดการทั่วไป 

           8.4.  ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในองค์กรธุรกิจ เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่าย

กระจายสินค้า และฝา่ยบริการ เป็นต้น 

           8.5.  เจ้าของธุรกิจอิสระทั่วไป 
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9.  ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1. วุฒิชัย  สหัสเตโช 

 

อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทั่วไป 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

2547 

2545 

2. จริะภา   จันทร์บัว 

 

อาจารย์ กจ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการ 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2553 

3. อรวรรณ  ไพโรจนวุฒพิงศ์ อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 

2545 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง

รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง 

โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์กระทรวงศกึษาธิการ ในการที่จะผลักดันให้มกีารผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

สู่สังคมในหลากหลายสาขาวิชา และสาขาวิชาการจัดการ นับว่าเป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตให้เป็น

นักวิชาการและนักวิชาชีพการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ปัจจุบันงานการจัดการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ

นานาชาติ ว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างการจัดการ

กับการด าเนินธุรกิจเข้าไว้ดว้ยกัน อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม และประชาชน

ในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นการ

ผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมท างานได้ มีความสามารถทั้งทางวิชาการ

และวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงเป็นความต้องการของสังคม

ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้อง

พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ

ตลาดแรงงานด้านการจัดการ และรองรับการแขง่ขันทางด้านธุรกิจทุกรูปแบบ ส าหรับการผลิต
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บุคลากรทางดา้นการจัดการ จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง

ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจใน

ผลกระทบของงานด้านการจัดการ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง

เป็นไปตามนโยบายและวสิัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยที่มุง่สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างระบบจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เนื่องจากความหลากหลายและความรวดเร็วของข่าวสารที่ผ่านช่องทางการ

สื่อสาร  ต่างๆ เช่น สื่อสารมวลชน หรืออินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม

จากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนา

หลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมด้านการจัดการ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ 

โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อประชาชน สังคมและวัฒนธรรมไทย และสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม

การเปลี่ยนแปลงทางดา้นการจัดการเพื่อผลิตก าลังคนสนองความต้องการก าลังคนของภาครัฐ

และเอกชน 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

      13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และกลุ่มวชิาเสริมสรา้งลักษณะนิสัย 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จัดสอนโดย

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ วิชาการเงินธุรกิจ และวิชาการบัญชีทั่วไป จัดสอนโดยคณาจารย์

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และวิชาการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการ  

13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ได้แก่ วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัด

สอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และวิชาการบัญชีเพื่อ

การจัดการ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาบัญช ีคณะวทิยาการจัดการ 
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13.1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2   กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมา

เรยีน 

13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องเกี่ยวกับการจัดการ 

สาขาวิชาที่เลือกเรียน ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

       13.3  การบรหิารจัดการ 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนในคณะอื่ นที่

เกี่ยวข้องด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผล

การเรียนรูต้ามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  มีความรอบรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองความ

ต้องการด้านการจัดการของท้องถิ่นและสังคม 

 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

  1.2.1 พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและศักยภาพตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานด้านการจัดการ 

  1.2.2   พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดย

เฉพาะงานด้านการจัดการ 

  1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัยทางการจัดการ 

 1.3 วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

  ผลติบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการ

จัดการโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

  1.3.1  บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะและความสามารถด้านการจัดการ ในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.3.2  บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพการ

แขง่ขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.3.3  บัณฑติมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพร้อม

ในการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการที่มีก าร

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าและความรับผดิชอบต่อสังคม 

  1.3.4  บัณฑิตมีความพร้อมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาต ิ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ ให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี

พืน้ฐานจากหลักสูตรใน

ระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง

กับความตอ้งการของธุรกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของด้านการจัดการ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ในความต้องการของ

ผูป้ระกอบการด้านการ

จัดการ 

- เชญิผูเ้ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนมามีสว่น

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของสถาน

ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ

ความรูค้วามสามารถในการ

ท างานของบัณฑิต โดยเฉลี่ย

ในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการให้มี

ประสบการณจ์ากการน าความรู้

ด้านการจัดการไปปฏิบัติงานจรงิ 

- สนับสนุนบุคลากรด้าน

การเรียนการสอนให้ท างาน

บริการวิชาการแก่องค์กร

ภายนอก 

- บูรณาการงานวิจัยและ

การพัฒนาองค์ความรูก้ับ

การจัดการเรียนการสอน 

- ปริมาณงานบริการ

วิชาการตอ่อาจารย์ใน

หลักสูตร 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศกึษาปกติ 1 ภาค

การศกึษาปกติมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

   มีภาคฤดูร้อน  จ านวน............ภาค ภาคละ...........สัปดาห์ 

   ไม่มภีาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามว่าด้วยการจัดการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  2.1.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

    วัน – เวลาราชการปกต ิ

    ภาคการศกึษาที่  1 เดือนมถิุนายน – เดือนตุลาคม 

    ภาคการศกึษาที่  2 เดือนตุลาคม – เดือนมนีาคม   

    นอกวัน – เวลาราชการ  (เสาร ์– อาทิตย์) 

  2.1.2  ระยะเวลาการศึกษา 

                           ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

  2.1.3 การลงทะเบียนเรยีน 

     ในแต่ละภาคการศึกษาปกตินักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 
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  2.1.4 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

   1) การวัดผล 

    รายวิชาบังคับตามหลักสูตร ถ้าสอบได้ล าดับขั้น (เกรด F) นักศึกษา

จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทน

ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.

2553 

   2) การส าเร็จการศึกษา 

    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือ

เทียบเท่า      และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย

การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

                  2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือ

เทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 

 2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 

  2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่

ต้องศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก ท าให้นักศึกษาบางสว่นต้องออกจากการเรียนกลางคัน 

  2.3.2 ปัญหาการแบ่งเวลาของนักศึกษาที่มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  2.3.3 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ยังอยู่ใน

ระดับที่ตอ้งสง่เสริมพัฒนา 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศกึษาในข้อ 2.3 

  2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะน าเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย

และการแบ่งเวลา 
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  2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่อง

ดูแลตักเตอืนให้ค าปรึกษาแนะน า 

  2.4.3 จัดการอบรมปรับระดั บความรู้พื้ นฐานด้านวิชาการต่า งๆ เ ช่น 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และมีระบบแนะแนวการศึกษาโดย

นักศึกษารุ่นพี่ให้กับรุ่นน้อง 

  2.4.4 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างรุน่พี่กับรุ่นน้อง 

 2.5 แผนการรับนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

 

นักศกึษาชั้นปี 
จ านวนนักศกึษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2 - 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3 - - 80 80 80 

ช้ันปีที่ 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 80 80 

 

          2.6 งบประมาณตามแผน 

      2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วยบาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบ ารุงรักษา      

-  ค่าลงทะเบียน 1,168,000 2,336,000 3,504,000 4,672,000 4,672,000 

-  เ งิ น อุ ดหนุ น

จากรัฐบาล 

 

52,800 

 

105,600 

 

158,400 

 

211,200 

 

211,200 

รวมรายรับ 1,220,800 2,441,600 3,662,400 4,883,200 4,883,200 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย  (หน่วยบาท) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2556 2567 2558 2559 2560 

ก. งบด าเนินการ      

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย

และค่าวัสดุ 

 

732,480 

 

1,464,960 

 

2,197,440 

 

2,929,920 

 

2,929,920 

รวม  (ก) 732,480 1,464,960 2,197,440 2,929,920 2,929,920 

ข.  งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูก

สร้าง 

 

244,160 

 

488,320 

 

732,480 

 

976,640 

 

976,640 

รวม  (ข) 244,160 488,320 732,480 976,640 976,640 

รวม  (ก) + (ข) 976,640 1,953,280 2,929,920 3,906,560 3,906,560 

จ านวนนักศกึษา 80 160 240 320 320 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศกึษา 

 

14,600 

 

14,600 

 

14,600 

 

14,600 

 

14,600 

  2.7  ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E – learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

   อื่น ๆ 
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 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้าม

สถาบันอุดมศึกษา 

  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี ้

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า  12    หนว่ยกิต 

   1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 

   1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

   1.4) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   6   หนว่ยกิต

   1.5) กลุ่มวชิาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 91    หนว่ยกิต 

   2.1) วชิาแกน          48   หนว่ยกิต 

   2.2) วชิาเอก    ไม่น้อยกว่า 36    หนว่ยกิต 

   เอกบังคับ                  21    หน่วยกิต 

   เอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  15    หน่วยกิต 

                  2.3)  ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา              7     หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 

  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   1.1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

 ศท.ภท.111  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GETH111  Thai for Communication 

 ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEEN112  English for Communication 

 ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 GEEN113  English for Learning  

 ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 GEEN114  English for Specific Purposes 

 ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEFR115  French for Communication  

 ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GECN116  Chinese for Communication 

 ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEJP117  Japanese for Communication 

 ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

 GEEN118 Foundation English  

   1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ศท.ปช.120 จติตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 

 GEPY120 Contemplative Education 

 ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6) 

 GEPY121 Philosophy of Life 

 ศท.ปช.122 ความจริงของชีวติ 3(3-0-6) 

 GEPY122 Meaning of Life 

 ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 GEPS123 Human Behavior and Self Development   

 ศท.สท.124 สุนทรียะของชีวติ 3(3-0-6) 

 GEAE124 Aesthetic of Life 
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 ศท.ดน.125 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 

 GEMU125 Music Appreciation 

 ศท.ศป.126 สุนทรียะทางทัศนศลิป์ 3(3-0-6) 

 GEAR126 Visual Art Aesthetic 

 ศท.นฎ.127 สุนทรียะทางนาฏศลิป์ 3(3-0-6) 

 GEAD127 Dramatic Arts Appreciation 

 ศท.สท.128 การใชห้อ้งสมุดยุคใหม่ 3(3-0-6) 

 GEIS128 Using Modern Library 

 ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 GEAR129 Art in daily Life 

   1.3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 

 ศท.สว.131 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 

 GESO131 Man and Society 

 ศท.สว.132 วิถีไทย 3(3-0-6) 

 GESO132 Thai Living 

 ศท.สว.133 วิถีโลก 3(3-0-6) 

 GESO133 Global Living 

 ศท.ศศ.134 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

 GEEC134 Sufficiency Economy 

 ศท.นศ.135 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 

 GELW135 Law for Living 

 ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 GEEC136 Economics in Daily Life  

 ศท.ศก.137 ภูมปิัญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6) 

 GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft 

 ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนล่าง 3(3-0-6) 

 GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region 

  1.4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ศท.วท.141 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 GESC141 Science for Quality of Life 
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 ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 GEES142 Life and Environment 

 ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 GEMA143 Thinking and Decision Making 

 ศท.สถ.144 สถิตใินชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 GEST144 Statistics in Daily Life 

 ศท.คณ.145 คณิตศาสตรใ์นชีวติประจ าวัน                3(3-0-6) 

 GEMA145 Mathematics in Daily Life 

 ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 GEHE146 Mental Health in Daily Life 

 ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 GECO147 Information Technology for Life 

   1.5)  กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนสิัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ศท.พล.151 กายบริหาร 1(0-2-2) 

GEPE151 Physical Exercises  

ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-2) 

GEPE152 Rhythmic Activities 

ศท.พล.153 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-2) 

GEPE153 Sports for Personal Purposes 

ศท.พล.154 กีฬาประเภททีม 1(0-2-2) 

GEPE154 Sports for Teams 

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3) 

GEHL155 Health for Life  

ศท.กส.156 งานช่างในชีวติประจ าวัน 2(1-2-3) 

GECS156 Handiworks in Daily Life 

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

GEAG157 Agriculture in Daily Life 

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีิตประจ าวัน 2(1-2-3) 

GEHO158 Home Economics in Daily Life 
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 2)  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า              91  หน่วยกิต 

   2.1)  วิชาแกน                               48  หน่วยกิต 

 มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 

 ENG161 Business English1 

 วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 MK110  Principles of Marketing 

 วจ.บธ.110 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 BA110 Organization and  Management 

                 วจ.บธ.234 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและ 

                                       การประยุกต์ใชใ้นงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

                  BA234 Software Package and Application for Business 

 วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

 BA236 Laws Related to Business 

 วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6) 

 BA238 Statistics for Business and Management 

 วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 BA241 Human Resource Management 

 วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 BA323 Business Ethics 

 วจ.บธ.327 ธุรกิจอาเซียน 3(3-0-6) 

 BA327 ASEAN Business 

 วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

 BA330 Production and Operation Management 

 วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 BA412 Business Research Methodology  

 วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 BA420 Strategic Management 

 วจ.กง.201 การเงนิธุรกิจ 3(3-0-6) 

 FN201 Business Finance 
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 วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5) 

 AC101 General  Accounting 

 วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 EC101 General Economics 

 วจ.ศศ.491 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(3-0-6) 

 EC491 Quantitative Analysis 

   2.2)  วิชาเอก                    ไม่น้อยกว่า   36  หน่วยกิต 

    วิชาเอกบังคับ                               21  หน่วยกิต 

                  วจ.บธ.224 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) 

 BA224 Organizational Development 

วจ.บธ.226 การจดัการโครงการ 3(3-0-6) 

BA226  Project Management 

 วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

 BA228 Organizational Behavior 

วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

BA229 Change Management 

วจ.บธ.313 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

BA313 Entrepreneurship 

วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

BA361 Management Information System 

วจ.บธ.424 การวิจัยการจัดการ 3(2-2-5) 

BA424  Management Research 

  วิชาเอกเลือก              ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

วจ.ลข.110 การจัดการงานส านักงาน 3(3-0-6) 

SE110 Office Management 

วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

MK310 Marketing Management 

วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6) 

BA111             Small Business Management 
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วจ.บธ.113 การจัดการองค์การธุรกิจ 3(3-0-6) 

BA113 Business  Organization  Management 

วจ.บธ.220 การจัดการการจัดส่งสินค้า 

                     และการจัดการโซ่อุปทาน                   3(3-0-6) 

BA220 Logistics and Supply Chain Management 

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

BA221 International Business Management 

                  วจ.บธ.223 ทฤษฏีองค์การ 3(3-0-6) 

 BA223 Organizational Theory 

วจ.บธ.227 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6) 

BA227 Planning and Control 

วจ.บธ.232 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

BA232 Collective Bargaining 

วจ.บธ.315 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

BA315 Community Business Management 

วจ.บธ.351 การจดัการคุณภาพ 3(3-0-6) 

BA351 Quality Management 

วจ.บช.331 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

AC331 Managerial Accounting 

   2.3)  ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา         7  หน่วยกิต 

    ให้เลือกแผนใดแผนหน่ึงดังต่อไปนี้ 

    2.3.1)  แผนประสบการณ์ภาคสนาม 

 วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 1(45) 

 BA391  Preparation for Professional Experience in Business 

Administration 

 วจ.บธ.392 ฝกึประสบการณว์ิชาชีพบริหารธุรกิจ                  3(350) 

 BA392 Field Professional Experience in Business Administration 

วจ.บธ.491 สัมมนาการจัดการ   3(2-2-5) 

 BA491 Seminar in Management  
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  2.3.2)  แผนสหกิจศึกษา 

 วจ.บธ.498 การเตรียมสหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ                  1(45) 

 BA498 Co-operative Education Preparation in Business 

Administration 

 วจ.บธ.499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ 6(--) 

 BA499 Co–operative Education in Business Administration 

  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เปิดสอนโดยที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

           

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 1 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(1) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(2) 3 - - - 

มส.ทอ.161 

ENG161 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1 

3 3 0 6 

วจ.บธ.110 

BA110 

องค์การและการจัดการ 

Organization and Management 

3 3 0 6 

วจ.กต.110 

MK110 

หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3 3 0 6 

วจ.บช.101 

AC101 

การบัญชีทั่วไป 

General Accounting 

3 2 2 5 

รวม 18  11  2  23 

 

ชั่วโมง/สัปดาห ์= ไม่น้อยกว่า 36 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 1 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(3) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(4) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(5) 3 - - - 

วจ.บธ.241 

BA241 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Management 

3 3 0 6 

วจ.กง.201 

FN201 

การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3 3 0 6 

วจ.ศศ.101 

EC101 

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

General Economics 

3 3 0 6 

รวม 18  9  0  18 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า   27 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 2 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(6) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(7) 3 - - - 

วจ.บธ.236 

BA236 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

Laws Related to Business 

3 3 0 6 

วจ.บธ.228 

BA228 

พฤติกรรมองค์การ 

Organization Behavior 

3 3 0 6 

วจ.บธ.229 

BA.229 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Change Management 

3 3 0 6 

XXXX 

XXXX 

วิชาเอกเลือก(1) 3 - - - 

รวม 18  9  0  18 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า   27 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 2 
 

 

รหสัวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(8) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(9) 3 - - - 

วจ.บธ.238 

BA238 

สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ 

Statistics for Business and 

Management 

3 3 0 6 

วจ.บธ.224 

BA224 

การพัฒนาองคก์าร 

Organization Development 

3 3 0 6 

วจ.บธ.313 

BA313 

การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 

3 3 0 6 

XXXX 

XXXX 

วิชาเอกเลือก(2) 3 - - - 

รวม 18  9  0  18 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า  27 
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ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 3 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(10) 2 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาศกึษาทั่วไป(11) 1 - - - 

วจ.บธ.234 

 

BA234 

การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปและการ

ประยุกต์ใชใ้นงานธุรกิจ 

Software Package and Application for 

Business 

3 2 2 5 

วจ.บธ.323 

BA323 

จรยิธรรมทางธุรกิจ 

Business Ethics 

3 3 0 6 

วจ.บธ.226 

BA226 

การจัดการโครงการ 

Project Management 

3 3 0 6 

วจ.บธ.361 

BA361 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information System 

3 3 0 6 

XXXX 

XXXX 

วิชาเอกเลือก(3) 

 

3 - - - 

XXXX 

XXXX 

วิชาเอกเลือก(4) 

 

3 - - - 

รวม 21  11  2  23 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า   36 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 3 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วจ.บธ.327 

BA327 

ธุรกิจอาเซียน 

ASEAN Business 

3 3 0 6 

วจ.บธ.412 

BA412 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

Business Research Methodology 

3 3 0 6 

วจ.ศศ.491 

EC491 

การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

Quantitative Analysis 

3 3 0 6 

วจ.บธ.330 

BA330 

การจัดการการผลติและการด าเนินการ 

Production and Operation Management 

3 3 0 6 

XXXX 

XXXX 

วิชาเอกเลือก(5) 3 - - - 

XXXX 

XXXX 

เลือกเสรี  (1) 3 - - - 

รวม 18  12  0  24 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า 36 
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แผนการเรียนปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรยีน 1 แผนการเรียน 

1) แผนประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่ 4 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วจ.บธ.391 

 

BA391 

 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารธุรกิจ 

Preparation for Professional Experience 

in Business Administration 

1 0 45 0 

วจ.บธ.420 

BA420 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3 3 0 6 

วจ.บธ.424 

BA424 

การวิจัยการจัดการ 

Management Research 

3 2 2 5 

วจ.บธ.491 

BA491 

สัมมนาการจัดการ 

Seminar in Management 

3 2 2 5 

XXXX 

XXXX 

เลือกเสรี  (2) 3 - - - 

รวม 13  7  49  16 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า 72 
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ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 4 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วจ.บธ.392 

BA392 

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพบริหารธุรกิจ 

Field Professional Experience in 

Business Administration 

3 0 350 0 

รวม 3 0 350 0 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า 35 
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2) แผนสหกิจศึกษา 

 

ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 4 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

วจ.บธ.420 

BA420 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategic Management 

3 3 0 6 

วจ.บธ.424 

BA424 

การวิจัยการจัดการ 

 Management Research 

3 2 2 5 

วจ.บธ.498 

BA498 

 

 

การเตรียมสหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ 

Co-operative Education Preparation in 

Business Administration 

1 0 45 0 

XXXX 

XXXX 

เลือกเสรี  (2) 3 - - - 

รวม 10  5  47  11 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า 63 
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ภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 4 
 

 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
 

หน่วยกิต 
 

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัต ิ
ศึกษาดว้ย

ตนเอง 

วจ.บธ.499 

BA499 

สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ 

Co-operative Education in Business 

Administration 

6 - - - 

รวม 6 - - - 

 

ชั่วโมง / สัปดาห์  =  ไม่น้อยกว่า 35 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา     

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต    

ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GETH111 Thai for Communication 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอา่น และการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็น

เครื่องมือสื่อสาร 

 

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GEEN112 English for Communication 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ฝกึทักษะการพูด ฟัง อา่น และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวติประจ าวัน 

 

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

GEEN113 English for Learning 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อา่น และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

 

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

GEEN114 English for Specific Purposes 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การฟัง พูด อา่น และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอสาระตามวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
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ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GEFR115 French for Communication 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ฝกึทักษะการฟัง พูด อา่น และเขยีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ใน

สถานการณ์ต่างๆ ในชวีิตประจ าวัน 

 

ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GECN116 Chinese for Communication 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ฝกึทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียนภาษาจนีเพื่อใชส้ื่อสาร ในสถานการณ์

ต่างๆ ในชีวติประจ าวัน 

 

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

GEJP117 Japanese for Communication 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ฝกึทักษะการฟัง พูด อา่น และเขยีนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์  

ต่าง ๆ ในชวีิตประจ าวัน 

 

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

GEEN118 Foundation English 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 โครงสรา้งที่ส าคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่านเขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน

ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดตอ่สื่อความหมายได้โดยถูกต้อง 

 

ศท.ปช.120 จติตปัญญาศึกษา 3(3-0-6) 

GEPY120 Contemplative Education 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การท าความเข้าใจชีวิต การ

รู้จักตัวเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การ

ใช้ความรักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ 
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การใชง้านศิลปะหรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การท ากิจกรรม

อาสาสมัครหรอืจัดท าโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยง

และบูรณาการศาสตร์ตา่งๆ มาประยุกต์ใชใ้นชีวติอย่างสมดุล 

 

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีิต 3(3-0-6) 

GEPY121 Philosophy of Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการมโน

ทัศนข์องปรัชญาที่ส าคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศนไ์ทย 

 

ศท.ปช.122 ความจริงของชีวติ 3(3-0-6) 

GEPY122 Meaning of Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความรูเ้กี่ยวกับความจริงของชีวติ การใช้ชีวติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก

ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จรงิ 

 

ศท.จว.123 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

GEPS123 Human Behavior and Self Development 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพืน้ฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและ

การพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการท างาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

ศท.สท.124 สุนทรียะของชีวติ 3(3-0-6) 

GEAE124 Aesthetic of Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผา่นทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการ

เคลื่อนไหวน าไปสู่การปรับปรุงรสนยิมเพื่อชีวิตที่เป็นสุข 
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ศท.ดน.125 ดนตรีนิยม 3(3-0-6) 

GEMU125 Music Appreciation 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจ

และเห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก 

 

ศท.ศป.126 สุนทรียะทางทัศนศิลป์ 3(3-0-6) 

GEAR126 Visual Art Aesthetic 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ

ทัศนศิลป์และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศลิป์ไทยนานาชาติ

และสากล 

 

ศท.นฎ.127 สุนทรียะทางนาฏศิลป์ 3(3-0-6) 

GEAD127 Dramatic Arts Appreciation 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประสบการณ์ที่

เกี่ยวกับสุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ 

อันสนองความต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อน ามาปลูกฝังและพัฒนาตนเอง

ให้เจรญิงอกงามไปสู่คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์ 

 

ศท.สท.128 การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ 3(3-0-6) 

GEIS128 Using Modern Library 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับหอ้งสมุด และแหล่งสารสนเทศ บริการหอ้งสมุดยุคใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียน

บรรณานุกรม 
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ศท.ศป.129 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

GEAR129 Art in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน รสนิยม องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ

โครงสร้างและการแตกแต่ง การน าเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร 

การตกแตง่บ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 

 

ศท.สว.131 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 

GESO131 Man and Society 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 สังคมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ในมิติต่าง ๆ ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่มตี่อวถิีชวีิตของมนุษย์ สถานการณต์่าง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ

สังคมการเมอืงและการปกครอง แนวทางการด าเนินชีวติที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 

 

ศท.สว.132 วิถีไทย    3(3-0-6) 

GESO132 Thai Living 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่ม ี

 พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม 

ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบวิถีไทย 

  

ศท.สว.133 วิถีโลก    3(3-0-6) 

GESO133 Global Living 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการ

ปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ศท.ศศ.134 เศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 

GEEC134 Sufficiency Economy 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมพิลอดุลยเดช และการประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวันร่วมกับการประกอบสัมมาอาชีพ  

 

ศท.นศ.135 กฎหมายส าหรับการด าเนินชีวติ   3(3-0-6) 

GELW135 Law for Living 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 กฎหมายที่จ าเป็นในการด าเนินชีวติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม 

 

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

GEEC136 Economics in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตามแนว

พระราชด าริ และการประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวติภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ 

   

ศท.ศก.137 ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย   3(3-0-6) 

GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมปิัญญาศลิปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การ

ผลติผลงานศลิปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น 

 

ศท.สว.138 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง   3(3-0-6) 

GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องค์ประกอบของระบบภูมิสังคม 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนลา่ง 
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ศท.วท.141 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ   3(3-0-6) 

GESC141 Science for Quality of Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิทยาศาสตร์กับชีวิต ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

รวมทั้งการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ ใช้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 

ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

GEES142 Life and Environment 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสินใจ   3(3-0-6) 

GEMA143 Thinking and Decision Making 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 กระบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การใช้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ การใชข้้อมูลและขอ้เท็จจริงส าหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

 

ศท.สถ.144 สถิติในชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

GEST144 Statistics in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความส าคัญของสถิติในชีวิตประจ าวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

วิเคราะหก์ารแปลผล และการน าเสนอข้อมูล และการน าสถิตไิปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน 
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ศท.คณ.145 คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

GEMA145 Mathematics in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร ์และการสื่อสารทางคณติศาสตร์ การ

ประยุกต์ใชค้ณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจ าวัน   3(3-0-6) 

GEHE146 Mental Health in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี  

 ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกัน

แก้ไขการวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อ

สุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ และการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 

ศท.คพ.147 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ   3(3-0-6) 

GECO147 Information Technology for Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร 

สืบค้นแสวงหาเพื่อการเรียนรูใ้นชีวติประจ าวัน และการท างานในอนาคต 

 

ศท.พล.151 กายบรหิาร    1(0-2-2) 

GEPE151 Physical Exercises 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 หลักการ ความมุ่งหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการ

ฝึกกายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การ

เลือกวิธีกายบริหารที่เหมาะสมกับตนเอง 
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ศท.พล.152 กิจกรรมเข้าจังหวะ   1(0-2-2) 

GEPE152 Rhythmic Activities 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ เกมการเล่น

ประกอบเพลง การเต้นร าพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้า

จังหวะที่เหมาะสมกับตนเอง 

 

ศท.พล.153 กีฬาประเภทบุคคล   1(0-2-2) 

GEPE153 Sports for Personal Purposes 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพืน้ฐานของกีฬาประเภท

บุคคล การฝึกซ้อม กติกา การแขง่ขัน ความมนี้ าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี 

 

ศท.พล.154 กีฬาประเภททมี   1(0-2-2) 

GEPE154 Sports for Teams 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ประวัติความเป็นมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพืน้ฐานของกีฬาประเภททีม การ

ฝกึซ้อมกติกา การแขง่ขัน ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี 

 

ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ   2(1-2-3) 

GEHL155 Health for Life  

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น สถานการณโ์รคและการป้องกัน การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

ศท.กส.156 งานช่างในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 

GECS156 Handiworks in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะงานช่างในชวีิตประจ าวัน การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมอื

เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้งตน้ 



-41- 
 

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 

GEAG157 Agriculture in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 งานเกษตรเบือ้งตน้ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลติทางการเกษตร 

การจัดการองค์ความรูเ้กษตรเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวัน 

 

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวติประจ าวัน   2(1-2-3) 

GEHO158 Home Economics in Daily Life 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 งานบ้านและการจัดการบ้าน การท าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนอาหารใน

ชีวติประจ าวัน ศิลปะการตกแต่ง เสือ้ผา้และเครื่องแต่งกาย  

  

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   3(3-0-6) 

ENG161 Business English 1 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 An introductory course providing basic knowledge of business with 

concentration on inter – office communication. Variety of business terminology and 

expressions are introduced through related topics, i.e. office organization, staff and duty, 

telephoning, making arrangements and appointments, social contact, business 

correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, 

quotation supplies. 

 

วจ.กต.110 หลักการตลาด    3(3-0-6) 

MK110 Principles of Marketing 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ

อย่างหนึ่งโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสม

ทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ส่วนประสมการตลาด และประเภทของตลาด 
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วจ.บธ.110 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 

BA110 Organization and Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงาน

หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบ

ธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัด

คนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย

และนโยบายที่ตัง้ไว้ 

 

วจ.บธ.234 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ       3(2-2-5) 

BA234 Software Package and Application for Business 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบันประเภทต่างๆ  เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เวิร์คชีต  เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ  
เพ่ือให้สามารถน าโปรแกรมดงักลา่วมาประยกุต์ใช้กบังานธุรกิจในปัจจบุนั 

 

วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ       3(3-0-6) 

BA236        Laws  Related  to  Business 

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

  กฎหมายในสาระส าคัญ  และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลทาง

ธุรกิจ  ลักษณะของนิติบุคคลต่างๆ  ที่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ  หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติ

กรรมและสัญญาทางธุรกิจ  การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์  กฎหมายว่าด้วยการค้า การบัญชี  

สถาบันการเงนิ  การลงทุน และแรงงาน 
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วจ.บธ.238 สถิติส าหรับธุรกิจและการจัดการ   3(3-0-6) 

BA238 Statistics for Business and Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การน าหลักและวธิีการทางสถิตมิาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความ

น่าจะเป็นและตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการ

กระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ

การถดถอย การทดสอบไคสแคว์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การพยากรณ์ทางธุรกิจและการจัดการ 

 

วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) 

BA241 Human Resource Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่

ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผน

ก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

วจ.บธ.323 จริยธรรมทางธุรกิจ               3(3-0-6) 

BA323        Business  Ethics 

           เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

  แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตอ้งมจีริยธรรม  รวมทั้งการสร้าง        

บรรษัทภบิาลในองค์การธุรกิจ  เน้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผู้บริหารและจริยธรรม

ของพนักงานโดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

 

วจ.บธ.327 ธุรกิจอาเซียน    3(3-0-6) 

BA327 ASEAN Business 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะแนวความคิด การรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ 

การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของ

กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
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วจ.บธ.330 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน   3(3-0-6) 

BA330 Production and Operation Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะและความส าคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่ง

รวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลัง

การผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพ

และปริมาณ ระบบการบ ารุงรักษา ระบบการจัดซือ้ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ 

 

วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวจิัยทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

BA412 Business Research Methodology 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บธ.238 สถิติส าหรับธุรกิจและการจัดการ   

                  หรอื วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณ

ของนักวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย ตัว

แปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การน า

คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยทาง

ธุรกิจ 

 

วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) 

BA420 Strategic Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผน

และการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ 

กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการ

แขง่ขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผล

และการตดิตาม 
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วจ.กง.201 การเงนิธุรกิจ       3(3-0-6) 

FN201            Business  Finance 

  เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บช.111 การบัญชีขั้นต้น  

                    หรอื วจ.บช.101  การบัญชีทั่วไป  

  หลักการบริหารการเงินและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุ รกิจ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของกิจการ โดยเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการเงิน เช่น 

การวิเคราะห์ทางการเงิน การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุน

หมุนเวียน ตลอดจนการบริหารและตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่ อ

ใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ ศึกษาด้านตลาดการเงินซึ่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุน 

หลักการเบือ้งตน้ในการจัดสรรเงนิทุนภายในธุรกิจ นโยบายการจัดสรรก าไรและเงินปันผล 

 

วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป    3(2-2-5) 

AC101 General  Accounting 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 หลักการเบื้องต้น แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึกการจัดท า

รายงานการเงนิ การใชส้ารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ 

 

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป   3(3-0-6) 

EC101 General Economics 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหา

และใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน 

ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

วจ.ศศ.491 การวเิคราะห์เชิงปรมิาณ   3(3-0-6) 

EC491 Quantitative Analysis 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วท.สถ.211  สถิติธุรกิจ 

 หรอื วจ.บธ.238  สถติิส าหรับธุรกิจและการจัดการ 

 ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์

เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision 
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Trees) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) 

เทคนิคการประเมินผลโครงการ (Pert / CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) แถวคอย 

(Queuing) และทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) 

  

วจ.บธ.224 การพัฒนาองค์การ   3(3-0-6) 

BA224 Organization Development 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์การผสมผสาน

ความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับวัตถุประสงค์ขององค์การโดย

เน้นหนักเรื่องการสร้างทีมงาน เพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร 

 

วจ.บธ.226 การจัดการโครงการ   3(3-0-6) 

BA226         Project Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนประเภท

ของแผน ขอ้ดีและข้อจ ากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ลักษณะของแผน

ที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องาน 

การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดท าโครงการเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช้ การ

ประเมินผลโครงการ 

 

วจ.บธ.228 พฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 

BA228 Organization Behavior 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซึ่งมีผลกระทบต่อการ

บริหาร ตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อมศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้

เป็นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลในองค์การถึงการพัฒนา

พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ 
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วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

BA229 Change Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การวางแผนและน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงองค์การและการพัฒนาเน้นการหา

แนวทางที่จะท าให้องคก์รมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยค านึงถึงความ

สนใจความตอ้งการ และผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์กร 

 

วจ.บธ.313 การเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 

BA313 Entrepreneurship 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ

จัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการ

จัดตั้งธุรกิจ การบริการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองค์กร 

การว่าจา้งและประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

เกิดความคิดริเริ่มของตนเอง 

 

วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 

BA361 Management Information System 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้าง

ของระบบสารสนเทศในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ ระบบ

สารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การ

ควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ 
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วจ.บธ.424 การวจิัยการจัดการ   3(2-2-5) 

BA424 Management Research 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บธ.412 ระเบียบวธิีวจิัยทางธุรกิจ 

 ประยุกต์การวิจัยและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการ การก าหนด

ปัญหาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจให้เหมาะสม เทคนิค

และเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การด าเนินงานตาม

โครงการวิจัย การวิเคราะหแ์ละแปลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินงานวิจัย 

  

วจ.ลข.110 การจัดการงานส านักงาน   3(3-0-6) 

SE110 Office Management 

 เงื่อนไขรายวิชา :  ไม่มี 

 ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงาน บทบาทของการจัดการ

ส านักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานส านักงาน 

การจัดสถานที่ท างาน การอ านวยการ พนักงานการควบคุมงานที่มีประสทิธิภาพ 

 

วจ.กต.310 การจัดการการตลาด   3(3-0-6) 

MK310 Marketing Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

                                       ความส าคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด การ

จัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ

ซื้อของผู้บริโภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การแบ่งส่วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดเกี่ยวกับผลติภัณฑ์ราคา การจัดจ าหนา่ยและการส่งเสริมการขาย  

 

วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม   3(3-0-6) 

BA111 Small Business Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ปัญหาเกี่ยวข้องในการด าเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การการ

ปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุนการควบคุมการบริหาร การ

ติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การ

ประเมินผลการด าเนินการธุรกิจขนาดย่อม 
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วจ.บธ.113 การจัดการองค์การธุรกิจ   3(3-0-6) 

BA113 Business Organization Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

                 วิเคราะห์เกี่ยวกับองค์การและการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้โดยได้น าแนวคิดและ

ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ในการจัดการองค์การธุรกิจประเภทต่างๆ ครอบคลุมถึงเอกสารทาง

ธุรกิจแนวทางการประกอบธุรกิจ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดการ เทคนิคการบริหาร

จัดการแบบต่างๆตามสถานการณ์ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ  

 

วจ.บธ.220 การจัดการการจัดส่งสินค้าและการจัดการโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 

BA220 Logistics and Supply Chain Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 หนา้ที่ของการจัดสง่ก าลังบ ารุงทางธุรกิจ ในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งระบบ จากผู้

ส่งวัตถุดิบ การผลิต การค้าส่ง การค้าปลีก จนถึงผู้บริโภคและศึกษาแนวคิดเรื่องโซ่อุปทาน 

หลักการออกแบบ และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซ่อุปทานความส าคัญของระบบ

สารสนเทศตอ่โซ่อุปทาน 

 

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

BA221 International Business Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 การจัดการระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูง

ใจในการท าธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ 

โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการ

ด าเนนิงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ 
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วจ.บธ.223 ทฤษฏีองค์การ     3(3-0-6) 

BA223 Organization Theory  

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิวัฒนาการของทฤษฏีเกี่ยวกับองค์การ การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งองค์การรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองค์การ องค์ประกอบพื้นฐานของการ

ออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่อ านาจและอิทธิพลการติดต่อสื่อสาร 

กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ สายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแย้งการศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์การ เชน่ การ Reengineering(การลดขนาดองค์การ) 

 

วจ.บธ.227 การวางแผนและการควบคุม   3(3-0-6) 

BA227 Planning and Control 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน หลักทั่วไปและปัญหาในกระบวนการวางแผน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายนโยบายแผนและโครงการในระดับต่างๆ เทคนิค

ในการแก้ปัญหาและการปรับปรุงแผนงานการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามแผน การประเมินผล 

การควบคุม ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุ่งหมายและนโยบายการวางแผนในระหว่างต่างๆ ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและอื่นๆ 

 

วจ.บธ.232 การเจรจาต่อรอง   3(3-0-6) 

BA232 Collective Bargaining 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิธีการเจรจาต่อรองร่วม การเจรจาต่อรองร่วมและข้อสัญญา การตกลงร่วม

การบังคับข้อสัญญา การตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง วิธีด าเนินการเพื่อระงับข้อ

พิพาทการกระท าอันไม่เป็นธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการเจรจา

ต่อรองร่วม 
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วจ.บธ.315 การจัดการธุรกิจชุมชม   3(3-0-6) 

BA315 Community Business Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบการ

ธุรกิจชุมชน ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และปัจจัยที่มีผล

ต่อความส าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาต่างๆ  ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการ

ของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีต่อชุมชนและ

ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนีเ้พื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 

 

วจ.บธ.351 การจัดการคุณภาพ   3(3-0-6) 

BA351 Quality Management 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ การออกแบบ 

การควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุน การควบคุมคุณภาพ การควบคุม

คุณภาพเชิงสถิติ 

 

วจ.บช.331 การบัญชีเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 

AC331 Managerial Accounting 

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป และ 

 วจ.กง.201  การเงินธุรกิจ 

 การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการ

ควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและ

ข้อจ ากัดของข้อมูลต่างๆ การจัดท างบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบ

กระแสเงนิสด 
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วจ.บธ.391 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ            1(45) 

BA391   Preparation for Professional Experience  in  Business       

                    Administration   

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานทางด้านธุรกิจ การบริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ น าแผนไปปฏิบัติ การ

ติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 

วจ.บธ.392  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ             3(350) 

BA392           Field  Professional  Experience  in  Business Administration   

เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพบริหารธุรกิจ 

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงาน

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน า

ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการ

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่อ

อภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี โดยอาจจัดใหฝ้กึประสบการณท์ั้งหมด หรอืฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ หรือ

ฝกึประสบการณแ์ละท าภาคนิพนธ์ 
 

วจ.บธ.491 สัมมนาการจัดการ   3(2-2-5) 

BA491 Seminar in Management  

 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

 วิเคราะหป์ัญหาที่เกิดขึน้ในระบบการจัดการ การวิเคราะหป์ัญหาแบบ

วิทยาศาสตร์    แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา 

ฝกึปฏิบัติในการแสดงความคิดและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของการจัดการ 
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วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ                   1(45) 

BA498   Co-operative  Education  Preparation  in  Business Administration   

เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 

  การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดย

ให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการ

สมัครงาน  การสอนสัมภาษณ์  บุคลิกภาพ  และการเลือกสถานประกอบการ  ตลอดจน

ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การเสริมสร้างทักษะ

และจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล  มาตรฐานความ

ปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ  การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนอ

ผลงาน 

 

วจ.บธ.499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ                              6(--) 

BA499           Co-operative  Education  in  Business Administration   

เงื่อนไขรายวิชา  :  ผ่านวิชา วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกิจศึกษา   

บริหารธุรกิจ 

  การเรียนรู้การปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่

เกี่ยวข้องกับงานทางดา้นบริหารธุรกิจ  หรอืกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
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วจ. บธ. 1 2 3 

ล าดับก่อนหลังของรายวิชา 

กลุ่มวชิาในหมวดสาขาวิชา 

ระดับความยากงา่ยของชัน้ปี 

อักษรย่อสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 

อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ 

3.1.6  ความหมายระบบรหัส 

  ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้ 

  1. วจ. หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ 

  2. บธ. หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ 

  3. เลขหลักหนว่ย หมายถึง ระดับความยากง่ายของช้ันปี 

  4. เลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวชิาในหมวดสาขาวิชา 

  5. เลขหลักร้อย หมายถึง ล าดับก่อนหลังของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ เลขตัวหลัก สบิ บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้หาวิชา ดังนี้ 

 1. กลุ่มวชิาการจัดการทั่วไป  (วจ.บธ.-1-) 

 2. กลุ่มวชิาการบริหารธุรกิจ  (วจ.บธ.-2-) 

 3. กลุ่มวชิาการบริหารรัฐกิจ/การประยุกต์ด้านธุรกิจ (วจ.บธ.-3-) 

 4. กลุ่มวชิาการจัดการงานบุคคล  (วจ.บธ.-4-) 

 5. กลุ่มวชิาการประกันคุณภาพ  (วจ.บธ.-5-) 

 6. กลุ่มวชิาการจัดการธุรกิจเฉพาะ  (วจ.บธ.-6-) 

 7. กลุ่มวชิาธุรกิจบริการ  (วจ.บธ.-7-) 

 9. กลุ่มวชิาโครงการพิเศษ ปัญหาพเิศษ 

  วิทยานิพนธ์ โครงการศกึษาเอกเทศ 

  การสัมมนา ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา (วจ.บธ.-9-) 
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 3.2  ชื่อ – สกุล ต าแหน่งวชิาการ และคุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบัน และปีที่ส าเร็จของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชือ่ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

1. วุฒิชัย   สหัสเตโช อาจารย์ 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทั่วไป 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

2547 

2545 

2. จริาภา  จันทร์บัว อาจารย์ กจ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการ 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2553 

3. อรวรรณ   ไพโรจนวุฒิพงศ์ อาจารย์ 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 

2545 
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  3.2.2   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

1. วุฒิชัย  สหัสเตโช อาจารย์ 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทั่วไป 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

2547 

2545 

2. จริะภา   จันทร์บัว อาจารย์ กจ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการ 

การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2555 

2553 

3. อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ อาจารย์ 

 

บธ.ม. 

บธ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 

การจัดการธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2547 

2545 

4. ไพศาล  ริว้ธงชัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ D.P.A. 

M.B.A. 

B.S.B.A. 

Doctor of Public Administration 

General  Management 

Marketing 

Cetro Escolar University 

Manuel L. Quezon University 

Lyceum of the Philippines 

2529 

2526 

2523 

5. สิรกิาญจน์  ศิวะแพทย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ M.B.A. 

กศ.บ. 

Business Administration 

ภาษาอังกฤษ 

Philippines Women University 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

2529 

2523 
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                3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

1. จรีพงษ์  มะปะวงศ์ อาจารย์ Ph.D. 

 

MA.ED 

ค.บ. 

Management 

 

Administration and Supervisor 

ดนตรี 

Gregorio Araneta University 

Foundation  

University of Manila 

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2538 

2534 

2532 

2. จรีภัทร  ใจอารีย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การเงนิ 

อุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2539 

2529 

3. จงกล  เพชรสุข อาจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ 

2545 

2531 

4. อรนุช  สบืบุญ อาจารย์ บธ.ม. 

ศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2542 

2539 

5. ลัลดา   ยาวิละ อาจารย์ บธ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2541 

2530 

6. ธัมมะทินนา  

ศรสีุพรรณ 

อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2542 

2539 

7. กมลทิพย์   

เดชะปรากรม 

อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 

2536 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

8. ผณนิทร เสือแพร อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 

2544 

9. ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 

2542 

10. พิณรัตน ์นุชโพธิ์ อาจารย์ ค.อ.ม. 

 

วท.บ. 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 

 

2547 

11. ณภัทร  วุฒธะพันธ์ อาจารย์ ศศ.ม. 

 

บธ.บ. 

เศรษฐศาสตร์แรงงานและ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2551 

12. อรรธพร  เลิศอร่ามแสง อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

2550 

13. พัชญ์ธนัน  ศิรกิิจเสถียร อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีการจัดการ 

ระบบสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2554 

 

2547 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

14. สมศักดิ์  พงษ์เดช ผูช่้วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. 

 

บธ.บ. 

ธุรกิจอุตสาหกรรม 

 

การตลาด 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนอื 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2542 

 

2536 

15. พัชรา   วงศ์แสงเทียน ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

ธุรกิจเกษตร 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคนิคสยาม 

2537 

2523 

16. ปิยธิดา  เปี่ยมงาม อาจารย์ บธ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การจัดการทั่วไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฎพบิูลสงคราม 

2547 

2545 

17. บุญลดา   คุณาเวชกิจ อาจารย์ กจ.ม. 

บธ.บ. 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตบพิตพิมุขจักรวรรดิ 

2550 

2546 

18. นฤมล พิษณุวรานนท์ อาจารย์ บธ.ม. 

ศศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2545 

2540 

19. พัชรนิทรา ชัยสมตระกูล ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

การบัญชีการเงนิ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 

2532 

20. ชลกร อาสนะนนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2540 

2525 

 

 
 



 

-60- 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

21. อุษณีย์  เส็งพานิช อาจารย์ D.B.A. 

บธ.ม. 

บช.บ. 

Business Administration 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

University of South Australia 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 

2540 

2528 

22. วราภิมณฑ ์ บุษบง อาจารย์ บธ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การเงนิ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาลัยกรุงเทพ 

2545 

2521 

23. วิจติรา  จ าลองราษฎร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ บธ.ด. 

บช.ม. 

บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

บริหารอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 

2539 

2533 

24. อรุณี  นุสทิธิ์ อาจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2542 

2538 

25. สุธีรา  วิไลกุล อาจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2546 

2543 

26. รัตนา  สทิธิอ่วม อาจารย์ บธ.ม. 

บช.บ. 

การบัญชีการเงนิ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2551 

2546 

27. ภัทรสริิ  ทิพย์ธนมณี อาจารย์ บช.ม. 

บช.บ. 

การบัญชี 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

2545 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

28. วิจติรา  ทุนอินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2537 

2527 

29. ภคพร  วัฒนด ารงค์ อาจารย์ Ph.D. 

ศ.ม. 

ศ.บ. 

Business Economic 

เศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ 

University of Portsmouth 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

2540 

2535 

30. สิขรนิทร์  คงสง อาจารย์ ศ.ม. 

ศ.บ. 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ 

ทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2541 

 

2536 
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 3.2.4 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน พ.ศ. 

1. กฤษฎา  ดิเรกวัฒนา บธ.ม. 

วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 

เทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

2550 

2547 

2. พงษ์ศักดิ์  ด้วงทา บธ.ม. 

บช.บ. 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

การบัญชี 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

2551 

2549 

3. ศุภนารี  ภริส บธ.ม. 

วท.บ. 

บริหารธุรกิจ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

2546 

4. คนึงนิจ   นาสมใจ กศ.ม. 

บธ.บ. 

บริหารการศกึษา 

การตลาด 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเกริก 

2534 

2520 

5. นิลวัจน ์ อังศุธนมาลี ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

การจัดการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยรังสติ 

2554 

2551 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

สาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษามีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การท างานจริงเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ดังนั้นสาขาวิชาได้ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชา

ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนและได้รับความเห็นชอบ

จากสาขาวิชา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1 มีวนิัย ซื่อสัตย์ ตรงตอ่เวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

สถานที่ฝกึงานได้ 

 4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์  ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรอื

เทคนิควิธีการท างานในสถานที่ฝกึงาน 

 4.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน

สถานการณ์จรงิได้อย่างเหมาะสม 

 4.1.4 สามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 

 4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

 4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา  : ภาคการศกึษาที่ 2  ของปีการศกึษาที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

  ตามเวลาท างานของสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกรวม

อย่างน้อย 350 ช่ัวโมงในรายวิชา วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ ส าหรับ

รายวิชา  วจ.บธ.499  สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ  จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา จ านวน 16 

สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ด้านทัศนคติที่ดีและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ 

- มีการสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น รายวิชาจรยิธรรมทางธุรกิจ 

เป็นต้น 

ด้านจติส านึกสาธารณะ - การสอดแทรกเรื่องการมีจติสาธารณะในบาง

รายวิชา 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ด้านการเป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชัน้เรียน โดยมีกิจกรรม

มอบหมายใหน้ักศกึษาหมุนเวียนการเป็นหัวหน้าใน

การด าเนินกิจกรรม เพื่อฝกึให้นักศึกษามีความ

รับผิดชอบและมีภาวะผูน้ า 

ด้านความมวีินัยต่อตนเองและสังคม - การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา 

- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบใน

กิจกรรมต่างๆ 

- มีวนิัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน

อย่างสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่

ได้รับมอบหมายตรงเวลาเสมอ เป็นต้น 

ด้านทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจัดการเรยีนการสอนที่มกีารเรียนรูด้้วยตนเอง 

เชน่ การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศประกอบการเรียน 

การท ารายงาน การท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า

ของศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ 

1.1) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวติ 

1.2) เคารพและชื่นชมงานศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 

1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 

1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ก าหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้ าช้ันเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่ท าดี เป็นต้น 

2.2) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์

ของคนด ี

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในคุณธรรม 

2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้ าให้

ผูเ้รียนเข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 

3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา

ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน  การร่วมกิจกรรมในช้ันเรยีนอย่างผู้มคีวามรับผิดชอบ เป็นต้น 

3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการ

สอบปลายภาคการศกึษาที่เป็นไปอย่างสุจริต 

3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความ

มีวินัย ความเป็นน าและผู้ตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความ

กตัญญูสุภาพออ่นน้อม 
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2.1.2 ความรู้ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่

กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ื่นและสังคม 

1.1) อธิบายความเช่ือมโยงของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 

1.2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้หาวิชาได้ 

1.3) เข้าใจและวเิคราะหห์ลักการและของศาสตร์อื่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัด

กิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และ

ประสบการณใ์หม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

2.3) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้สัมผัสกับวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้งการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ

กระท าด้วยการเชญิวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในช้ันเรียนหรือด้วยการน าผู้เรียนไปศึกษาดู

งาน ณ แหลง่เรียนรูท้ี่วทิยากรประจ าอยู่ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบ

ปลายภาคการศกึษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งใน

ช้ันเรยีนและนอกช้ันเรยีน 

3.3) ประเมินจากชิน้งานที่ผูเ้รียนสร้างสรรคแ์ล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็น

กลุ่มและรายบุคคล 

2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมี

เหตุผล 

1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก

หลักฐานได้และน าข้อสรุปมาใช้ 

1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไข

ที่สรา้งสรรค์ 
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1.3) มีความใฝห่าความรู ้

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห ์ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวจิารณญาณ เชน่ อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา

เป็นกลุ่มจัดสถานการณจ์ าลองให้ผู้เรยีนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการ

แสดงบทบาทสมมุติ  ออกศึกษานอกสถานที่  เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์  พูดคุยกับผู้มี

ประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้  แนวคิด ข้อคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ใน

ชีวติประจ าวันได้อย่างลงตัว 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่

ขั้นสังเกตตั้งค าถาม สืบค้น คดิวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละประเมินค่า ตามล าดับ 

3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่อ่านต่อ

หนา้ช้ันเรยีน 

3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึก

ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมเีหตุมผีล  โดยผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวติและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

1.1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิก

กลุ่ม 

1.2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ 

1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงาน 

1.4) มีภาวะผู้น า 
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2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  2.1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็น

คู่หรอืเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย

สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

  2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์

ช่วยกันเรียนรู้  เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการรว่มกิจกรรมกลุ่มของผู้เรยีน 

3.2) สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ส าหรับใหผู้เ้รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 

 2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อสารความหมายได้ดี 

1.1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและ

การเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร 

1.3) ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถิตใินการวิเคราะหแ์ละน าเสนอ 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้

ผูเ้รียนได้ มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้มูลที่ทันสมัย  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่าน

สื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ  

3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการ

เรียนรูใ้นชั้นเรียน หรอืขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 

2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) ผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1) มจีติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    1.2) แสวงออกถึงความซื่อสัตย์สุจรติอย่างสม่ าเสมอ 

    1.3) มวีินัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

    1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

    1.5) เคารพสิทธิ์และยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1) ก าหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพใน

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่ท าดี เป็นต้น 

2.2) ก าหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์

ของคนด ี

2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ในคุณธรรม 

2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้ าให้

ผูเ้รียนเข้าใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าช้ันเรียนตรงเวลา

ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน  การร่วมกิจกรรมในช้ันเรยีนอย่างผู้มคีวามรับผิดชอบ เป็นต้น 

3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการ

สอบปลายภาคการศกึษาที่เป็นไปอย่างสุจริต 
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3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความ

มีวินัย ความเป็นน าและผู้ตามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความ

กตัญญูสุภาพออ่นน้อม 

      2.2.2  ความรู้ 

  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน  ในสาขาวิชาการ

จัดการอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

 1.2) มคีวามรูใ้นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 1.3) มคีวามรูค้วามก้าวหนา้ทางวิชาการในสาขาวิชา  รวมถึงงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ 

1.4) รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางเทคนิค  รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม

กาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัด

กิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และ

ประสบการณใ์หม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความเข้าใจได้อย่างแท้จริง 

2.3) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้สัมผัสกับวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถในศาสตร์หรอืคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ตอ้งการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจ

กระท าด้วยการเชญิวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในช้ันเรียนหรือด้วยการน าผู้เรียนไปศึกษาดู

งาน ณ แหลง่เรียนรูท้ี่วทิยากรประจ าอยู่ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย  สอบกลางภาคการศึกษาและสอบ

ปลายภาคการศกึษา 

3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งใน

ช้ันเรยีนและนอกช้ันเรยีน 

3.3) ประเมินจากชิน้งานที่ผูเ้รียนสร้างสรรคแ์ล้วน าเสนอผู้สอนทั้งเป็น

กลุ่มและรายบุคคล 
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           2.2.3  ทักษะทางปัญญา 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1.1) มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศ  แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อสรุปที่

ได้ใชใ้นการแก้ไขปัญหา 

 1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์  โดยค านึงถึงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

ประสบการณใ์นภาคปฏิบัติ  และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

 1.3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจ  ในกลุ่มวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจ การวิจัยการจัดการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1.4) มีทักษะและความเข้าใจในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน  ตาม

เนือ้หาสาระที่ส าคัญของสาขาวิชา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรยีนคิดวิเคราะห ์ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวจิารณญาณ เชน่ อภิปรายกลุ่มฝึกแก้ปัญหา

เป็นกลุ่มจัดสถานการณจ์ าลองให้ผู้เรยีนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น 

2.2) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบัติด้วยการ

แสดงบทบาทสมมุติ  ออกศึกษานอกสถานที่  เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์  พูดคุยกับผู้มี

ประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้  แนวคิด ข้อคิดที่สามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ใน

ชีวติประจ าวันได้อย่างลงตัว 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่

ขั้นสังเกตตั้งค าถาม สืบค้น คดิวิเคราะห ์สังเคราะหแ์ละประเมินค่า ตามล าดับ 

3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

ประเมินค่าในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนิพนธ์ที่อ่านต่อ

หนา้ช้ันเรยีน 

3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จ าลอง แล้วให้ผู้เรียนฝึก

ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมเีหตุมผีล  โดยผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น 
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                2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   1.1) มคีวามรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งรายงานบุคคลและ

รายงานกลุ่ม 

   1.2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่มได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   1.3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  

และความรับผดิชอบ 

   1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

  2.1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็น

คู่หรอืเป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษย

สัมพันธ์ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม 

  2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์

ช่วยกันเรียนรู้  เช่น  ท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

3.1) สังเกตการรว่มกิจกรรมกลุ่มของผู้เรยีน 

3.2) สร้างแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ส าหรับใหผู้เ้รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน 

             2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1) สามารถระบุและแนะน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง  มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค ์
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 1.2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน  

รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 1.3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

 1.4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

เหมาะสมและใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล  แปลความหมาย  และสื่อสารข้อมูล

ขา่วสารและแนวความคิด 

 1.5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่าง

เหมาะสม 

 1.6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และ

สถานการณโ์ลก  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้

ผูเ้รียนได้ มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับน าเสนอด้วย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้มูลที่ทันสมัย  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้งการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

3.1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ความคิด ความเข้าใจผ่าน

สื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ  

3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการ

เรียนรูใ้นชั้นเรียน หรอืขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความหมายดังนี ้

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม

ไทยและของประชาคมนานาชาติ 

1) มีหลักธรรมในการด าเนินชีวติ 

2) เคารพและชื่นชมงานศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล 

3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 

4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

3.1.2 ความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจ

ในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ื่นและสังคม 

1) อธิบายความเช่ือมโยงของศาสตร์หลักในการด าเนินชีวิต 

2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้หาวิชาได้ 

3) เข้าใจและวเิคราะหห์ลักการและของศาสตร์อื่น 

3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝรู่้  สามารถคิดอย่างมเีหตุผล 

1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้

และน าข้อสรุปมาใช้ 

2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่

สร้างสรรค ์

3) มีความใฝห่าความรู ้

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ

น าไปใช้ในการด าเนินชีวติและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

 1) สามารถปรับตัวท างานรว่มกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม 

             2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 

3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงาน 

4) มีภาวะผู้น า 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถใช้ภาษาในการตดิต่อสื่อสารความหมายได้ดี 
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1) สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน และการ

เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แปลความหมายและสื่อสาร 

3) ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถิตใินการวิเคราะหแ์ละน าเสนอ 

3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  มีความหมายดังน้ี   

      3.2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

 1) มจีติส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 2) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจรติอย่างสม่ าเสมอ 

 3) มวีินัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

 4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

 5) เคารพสิทธิแ์ละยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

      3.2.2  ความรู้ 

 1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน  ในสาขาวิชาการจัดการอย่าง

กว้างขวางและเป็นระบบ 

 2) มคีวามรูใ้นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 3) มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา  รวมถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการตอ่ยอดองค์ความรู้ 

 4) รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางเทคนิค  รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาม

กาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     3.2.3  ทักษะทางปัญญา 

 1) มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจประเมินข้อมูล

สารสนเทศ  แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ใน

การแก้ไขปัญหา 

 2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์  

โดยค านึงถึงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ประสบการณ์ใน

ภาคปฏิบัติ  และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนัน้ 

 3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจ  ในกลุ่มวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจ การวิจัยการจัดการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 4) มีทักษะและความเข้าใจในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน  ตามเนื้อหาสาระ

ที่ส าคัญของสาขาวิชา 

     3.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) มคีวามรับผดิชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  ทั้งรายงานบุคคลและรายงาน

กลุ่ม 

 2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความ

รับผิดชอบ 

 4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

     3.2.5  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 1) สามารถระบุและแนะน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  มา

ใช้ในการวิเคราะหแ์ปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน  รู้จักเลือกใช้

รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับเรื่องและผูฟ้ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

 4) มีวจิารณญาณในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

และใช้อย่างสม่ าเสมอ  เพื่อการรวบรวมข้อมูล  แปลความหมาย  และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร

และแนวความคิด 

 5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลตา่งๆ อย่างเหมาะสม 

 6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  นวัตกรรม  และ

สถานการณโ์ลก  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภท.111 

GETH111 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

Thai for Communication 
                 

ศท.ภอ.112 

GEEN112 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

English for Communication 
                 

ศท.ภอ.113 

GEEN113 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

English for Learning 
                 

ศท.ภอ.114 

GEEN114 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
                 

ศท.ภฝ.115 

GEFR115 

ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 

French for Communication 
                 

ศท.ภจ.116 

GECN116 

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 

Chinese for Communication 
                 

ศท.ภญ.117 

GEJP117 

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 

Japanese for Communication 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ภอ.118 

GEEN118 

ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 

Foundation  English 
                 

ศท.ปช.120 

GEPY120 

จิตตปัญญาศึกษา 

Contemplative Education 
                 

ศท.ปช.121 

GEPY121 

ปรัชญาชีวิต 

Philosophy of life 
                 

ศท.ปช.122 

GEPY122 

ความจรงิของชีวิต 

Meaning of Life 
                 

ศท.จว.123 

GEPS123 

พฤตกิรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
                 

ศท.สท.124 

GEAE124 

สุนทรียะของชีวิต 

Aesthetic of Life 
                 

ศท.ดน.125 

GEMU125 

ดนตรีนิยม 

Music Appreciation 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.คป.126 

GEAR126 

สุนทรียะทางทัศนศลิป์ 

Visual Art Aesthetic 
                 

ศท.นฎ.127 

GEAD127 

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ 

Dramatic Arts Appreciation 
                 

ศท.สท.128 

GEIS128 

การใช้หอ้งสมุดยุคใหม ่

Using Modern Library 
                 

ศท.ศป.129 

GEAR129 

ศลิปะในชีวิตประจ าวัน 

Art in Daily Life 
                 

ศท.สว.131 

GESO131 

มนุษยก์ับสังคม 

Man and Society 
                 

ศท.สว.132 

GESO132 

วถิี ไทย  

Thai Living 
                 

ศท.สว.133 

GESO133 

วถิีโลก  

Global Living 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.ศศ.134 

GEEC134 

เศรษฐกิจพอเพยีง  

Sufficiency Economy 
                 

ศท.นศ.135 

GELW135 

กฎหมายส าหรับการด าเนนิชีวิต 

Law of Living 
                 

ศท.ศศ.136 

GEEC136 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Economics in Daily Life 
                 

ศท.ศก.137 

GECA137 

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 

Thai Wisdoms in Handicraft 
                 

ศท.สว.138 

GESO138 

ภูมิสังคมภาคเหนอืตอนล่าง 

Geosocieties of the Lower Northern Region 
                 

ศท.วท.141 

GESC141 

วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชวีติ 

Science for Quality of Life 
                 

ศท.วล.142 

GEES142  

ชวีติกับสิ่งแวดลอ้ม 

Life and Environment 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.คณ.143 

GEMA143 

การคิดและการตัดสนิใจ 

Thinking and Decision Making 
                 

ศท.สถ.144 

GEST144 

สถิตใินชีวิตประจ าวัน 

Statistics in Daily Life 
                 

ศท.คณ.145 

GEMA145 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
                 

ศท.วส.146 

GEHE146 

สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน 

Mental Health in Daily Life 
                 

ศท.คพ.147 

GECO147 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 

Information Technology for Life 
                 

ศท.พล.151 

GEPE151 

กายบริหาร  

Physical Exercises 
                 

ศท.พล.152 

GEPE152 

กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ศท.พล.153 

GEPE153 

กีฬาประเภทบุคคล  

Sports for Personal Purposes 
                 

ศท.พล.154 

GEPE154 

กีฬาประเภททีม 

Sports for Teams 
                 

ศท.วท.155 

GEHL155 

สุขภาพเพื่อชีวิต  

Health for Life  
                 

ศท.กส.156 

GECS156 

งานช่างในชวีติประจ าวัน 

Handiworks in Daily Life 
                O 

ศท.กอ.157 

GEAG157 

งานเกษตรในชีวิตประจ าวัน 

Agriculture in Daily Life 
                 

ศท.คศ.158 

GEHO158 

งานคหกรรมในชวีติประจ าวัน 

Home Economics in Daily Life 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        4.2.1 วิชาแกน 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

มส.ภอ.161 
ENG161 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

                        

วจ.กต.110 

MK110 

หลักการตลาด  

Principles of Marketing 
                        

วจ.บธ.110 

BA110 

องคก์ารและการจัดการ 

Organization and 

Management 

                        

วจ.บธ.234 

 

 

BA234 

การใช้โปรแกรมส าเร็จ

และการประยุกตใ์ชใ้นงาน

ธุรกิจ  

Software Package and 

Application for Business 

                        

วจ.บธ.236 

 

BA236 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจ 

Laws Related to 

Business 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

              4.2.1 วิชาแกน 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.238 

 

BA238 

สถิตสิ าหรับธุรกิจและการ

จัดการ  

Statistics for Business and 

Management 

                        

วจ.บธ.241 

BA241 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource 

Management 
                        

วจ.บธ.323 

BA323 

จรยิธรรมทางธุรกิจ  

Business Ethics 
                        

วจ.บธ.327 

BA327 

ธุรกิจอาเซียน 

ASEAN Business 
                        

วจ.บธ.330 

 

BA330 

การจัดการการผลิตและการ

ด าเนนิงาน  

Production and Operation 

Management 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ  

        4.2.1 วิชาแกน 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.412 

BA412 

ระเบียบวธีิวิจัยทางธุรกิจ 

Business Research 

Methodology 
                        

วจ.บธ.420 

BA420 

การจัดการเชงิกลยุทธ์ 

Strategic Management 
                        

วจ.กง.201 

FN201 

การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
                        

วจ.บช.101 

AC101 

การบัญชท่ัีวไป 

General Accounting 
                        

วจ.ศศ.101 

EC101 

เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 

General Economics 
                        

วจ.ศศ.491 

EC491 

การวเิคราะห์เชงิปริมาณ 

Quantitative Analysis 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        4.2.2 วิชาเอกบังคับ 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.224 

BA224 

การพัฒนาองคก์าร  

Organization Development 
                        

วจ.บธ.226 

BA226 

การจัดการโครงการ  

Project Management 
                        

วจ.บธ.228 

BA228 

พฤตกิรรมองค์การ 

Organization Behavior 
                        

วจ.บธ.229 

BA229 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

Change Management 
                        

วจ.บธ.313 

BA313 

การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 
                        

วจ.บธ.361 

 

BA361 

ระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการ 

Management Information 

System 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

         4.2.2 วิชาเอกบังคับ 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.424 

BA424 

การวจิัยการจัดการ 

Management Research 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

        4.2.3 วิชาเอกเลือก 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.ลข.110 

SE110 

การจัดการงานส านักงาน  

Office Management 
                        

วจ.กต.310 

MK310 

การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
                        

วจ.บธ.111 

 

BA111 

การจัดการธุรกิจ 

ขนาดย่อม 

Small Business 

Management 

                        

วจ.บธ.113 

BA113 

การจัดการองคก์ารธุรกิจ 

Business Organization 

Management 

                        

วจ.บธ.220 

 

BA220 

การจัดการการจัดสง่สินค้า

และการจัดการโซ่อุปทาน   

Logistics and Supply Chain 

Management 
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 4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

               4.2.3 วิชาเอกเลือก 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.221 

 

BA221 

การจัดการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ    

International Business 

Management 

                        

วจ.บธ.223 

BA223 

ทฤษฎีองค์การ 

Organization Theory 
                        

วจ.บธ.227 

 

BA227 

การวางแผนและ 

การควบคุม  

Planning and Controlling 

                        

วจ.บธ.232 

BA232 

การเจรจาต่อรอง  

Collective Bargaining 
                        

วจ.บธ.315 

BA315 

การจัดการธุรกิจชุมชน 

Community Business 

Management 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

               4.2.3 วิชาเอกเลือก 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.351 

BA351 

การจัดการคุณภาพ  

Quality Management 
                        

วจ.บช.331 

AC331 

การบัญชเีพื่อการจัดการ 

Management Accounting 
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4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

               4.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.391 

 

BA391 

การเตรียมฝึกประสบการณ์

วชิาชีพบริหารธุรกิจ  

Preparation for Professional 

Experience in Business 

Administration 

                        

วจ.บธ.392 

 

BA392 

ฝึกประสบการณ์วิชาชพี

บริหารธุรกิจ 

Field Professional 

Experience in Business 

Administration 

                        

วจ.บธ.491 

BA491 

สัมมนาการจัดการ 

Seminar in Management  
                        

 

 



 

-92- 

 

 

4.  ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

               4.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

      ความรับผดิชอบหลัก            O  ความรับผดิชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

2. ความรู ้

 

3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ ์

ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

วจ.บธ.498 

 

BA498 

การเตรียมสหกิจศึกษา

บริหารธุรกิจ 

Co-operative Education 

Preparation in Business 

Administration 

                        

วจ.บธ.499 

BA499 

สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ 

Co–operative Education in 

Business Administration 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม วา่ด้วยการจัดการศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบในทุกรายวิชาต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบหรือก าหนดกลไกและกระบวนการสอบให้เป็นไปตาม

แผนการสอนและมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการ

ประเมินอาจารย์และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง ซึ่งการทวนสอบใน

ระดับหลักสูตรให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาและระบบประกันคุณภาพภายใน

ระดับคณะเพื่อด าเนินการทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาเน้นการ 

ท าแบบประเมินสอบถามการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตแล้วน าผลที่ได้

ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรโดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังตอ่ไปนี้ 

  2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าหรือศึกษาต่อของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานท า

หรอืศกึษาต่อตรงตามสาขาหรอืในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน 

  2.2.2 ต าแหน่งงานและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

  2.2.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จาก

หลักสูตร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็น

ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  2.2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างพร้อมกับเปิดโอกาสให้มี

ข้อเสนอแนะต่อสิ่งที่ต้องการจากหลักสูตร 

  2.2.5 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ

การพัฒนาองค์ความรูข้องนักศึกษา 
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  2.2.6 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู ้ความพร้อมและสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาใน

ระดับที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้นๆ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม ่เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบ

ต่างๆ กลยุทธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาและ

การปรับปรุงและอยู่ในการดูแลของอาจารย์พี่เลีย้ง ก่อนการท าหน้าที่ตามล าพังซึ่งอาจจัดขึ้นใน

ระดับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

 1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ 

 1.3 จัดปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ใหม้ีความรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดท าประมวล

รายวิชา (Course Syllabus) การจดัการเรียนการสอน การประเมินผลรูปแบบต่างๆ ต่อผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผดิชอบ 

 1.4 ชีแ้จงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปรัชญาความส าคัญ

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศกึษา คู่มอืนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้

อาจารย์ใหม่ 

 1.5 จัดอาจารย์พี่เลีย้งให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของอาจารย์ใหม่ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัด

และการประเมินผล 

  2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝกึอบรมภายนอกสถาบันเพื่อเพิ่มพูน

ความรูส้ร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

  2.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนท างานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมท่ี่เป็นประโยชน์ตอ่

ชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

  2.2.2 สนับสนุนผู้สอนใหบ้ริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มสี่วนรว่มใน

กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสังคม และให้สามารถน า

ประสบการณม์าพัฒนาการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น 

  2.2.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ 
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  2.2.4 ส่งเสริมการฝกึอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียน

บทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร 

 1.1 จัดให้มกีรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแล การจัดการศกึษาให้เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

 1.2 ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑติให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม 

 1.3 จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การ บูรณาการองคค์วามรู ้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะสามารถ

น าไปประยุกต์ใชไ้ด้ และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประสาน

ร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์รวมทั้งการจัดอบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา 

 1.5 จัดระบบการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพื่อให้

นักศึกษาได้เรยีนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

  

2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบรหิารงบประมาณ 

  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ

จัดซื้อ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนในชัน้เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนักศึกษา 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

  สาขาวิชาการจัดการได้ให้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาการ

จัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ดังนี้ 
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  1.) สถานที่และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนมีอยู่ ต้องการเพิ่ม 

1. หอ้งเรียน อาคารเรยีน

รวม 

 

2. หอ้งเรียนอาคารพระปกเกล้าและอาคารคณะวิทยาการ

จัดการ 

26  

3. หอ้งปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์ 1  

4. หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (จ านวน 40 เครื่อง) 1 3 

5. หอ้งปฏิบัติการส านักงานอัตโนมัติ 0 1 

6. หอ้งประชุมขนาดใหญ่  (รองรับ 120 คน) 2  

7. หอ้งปฏิบัติการสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ 1  

8. หอ้งปฏิบัติการบัญชี 1  

9. หอ้งปฏิบัติการหนังสือพิมพ์ 1  

10. หอ้งปฏิบัติการวทิยุโทรทัศน์ 1  

11. หอ้งปฏิบัติการถ่ายภาพ 1  

12. หอ้งปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1  

13. หอ้งปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม 1  

14. หอ้งปฏิบัติการงานวิจัย 1  

15. หอ้งบริษัททัวร์จ าลอง 1  

16. หอ้งศึกษาค้นคว้า 1  

17. หอ้งพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1  

18. หอ้งปฏิบัติการทางภาษา 1  

19. หอ้งฝึกสนทนาการ 1  
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 2.)  อุปกรณ์การเรียน คณะวิทยาการจัดการ 

ที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนมีอยู่ ต้องการเพิ่ม 

1. เครื่องฉายภาพเหมือนจรงิ 1  

2. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 10  

3. โทรทัศน์ 4  

4. เครื่องเล่นแผน่ DVD 4  

5. เครื่องเล่นวซีีดี 4  

6. คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน/ค้นคว้าทางอนิเตอร์เน็ต 56 50 

7. กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจติอล 7  

8. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 3  

9. เครื่องบันทึกเสียง 3  

10. เครื่องตัดต่อภาพ/เสียง 3  

 

 3)  ห้องสมุด 

 3.1)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มีหนังสอื ต าราเรียน วารสาร และเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หนังสือภาษาไทย 152,256 เล่ม 

2. หนังสือภาษาอังกฤษ   19,377 เล่ม 

หมายเหตุ จ านวนหนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมวดการศึกษา 

 -  หนังสอืทั่วไป  3,307 ชื่อเรื่อง 

 -  งานวิจัย    435 ชื่อเรื่อง 

 -  วิทยานิพนธ์    223 ชื่อเรื่อง 

 -  หนังสอือ้างอิง      32 ชื่อเรื่อง 

3. วารสารที่บอกรับ 94 ชื่อเรื่อง 

 3.1  วารสารภาษาไทย 80 ชื่อเรื่อง 

 3.2  วารสารภาษาอังกฤษ  14 ชื่อเรื่อง 

4.  วารสารได้เปล่า       173   ชื่อเรื่อง 

 4.1  วารสารภาษาไทย       155    ชื่อเรื่อง 

 4.2  วารสารภาษาอังกฤษ         16    ชื่อเรื่อง 

5.  หนังสอืพิมพ์ภาษาไทย         12    ชื่อเรื่อง 
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6. หนังสือพมิพ์ภาษาอังกฤษ       2 ชื่อเรื่อง 

7. ซีดรีอม   909 แผ่น 

8. เทปบันทึกเสียง    761 ตลับ 

9. วีดิทัศน ์     1,117 ม้วน 

10.  ซีดี (เพลง)    300 แผ่น 

11.  วีซีดี     76 ชื่อเรื่อง 

12.  วารสารเย็บเล่ม    1,556 เล่ม 

13. กฤตภาค    687 ชื่อเรือ่ง 

14. จุลสาร    602 ชื่อเรื่อง 

15. ฐานขอ้มูล Electronic ที่บอกรับ       5 ฐาน 

 3.2)  ห้องสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มีหนังสือต าราเรยีน 

วารสารต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. หนังสือภาษาไทย                                                  952   ชื่อเรื่อง 

 2. หนังสือภาษาอังกฤษ   157   ชื่อเรื่อง 

 3. หนังสือพมิพ์ธุรกิจ  380   เล่ม 

 4)   แหล่งฝึกงาน 

  สาขาวิชาการจัดการ คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในการเป็น

แหลง่ฝึกประสบการณว์ิชาชีพให้กับนักศึกษา 

 

3.  การบรหิารคณาจารย์ 

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

 การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการพัฒนา

อาจารย์โดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง มีคู่มือส าหรับอาจารย์ใหม่เพื่อแนะน าระเบียบวินัย การ

ปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัด

ฝกึอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมนิผล และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่ 
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 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวน

หลักสูตร 

 คณาจารย์ในหลักสูตร มีการวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอน การ

ประเมินผลในรายวิชาของแต่ละหลักสูตร และมีตัวแทนอาจารย์จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วม

พิจารณาการประเมินผลทุกรายวิชาในทุกภาคเรียนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ

ประเมินผลและการทบทวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม มีประ

สิทธาภพสูงสุด และมีการร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ ในการวางแผน การติดตาม 

และทบทวนหลักสูตรอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

  มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นวิทยากรในการสอน 

เนื่องจากวิทยากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง โดยมอบหมายให้อาจารย์

ประจ าวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผา่นการเห็นชอบจากประธานหลักสูตรสาขาวิชา แล้วก าหนด

ในแผนการสอน 

 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อน

การรับเข้าท างาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบ

สัมภาษณ์ โดยข้อสอบให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งและ

ทัศนคตติ่องานการให้บริการอาจารย์และนักศกึษา 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 4.2.1 อบรมให้ความรู้ ภาระงานที่ รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะ 

มหาวิทยาลัย 

 4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเช่น

งานวิจัย 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Home room) 
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เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ทั้งเป็นกลุ่ม และเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา

กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมของนักศกึษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศกึษา 

  มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย

นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ประจ า

สาขาวิชาทุกคน จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้อง

ก าหนดช่ัวโมงใหค้ าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งเป็นกลุ่มและเข้าปรึกษา

ได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรม

ของนักศึกษา 

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศกึษา 

  กรณีที่นักศกึษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะ

ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์

ในแต่ละรายวิชาได้ หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ  ทางสาขาวิชาก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณา

ข้อรอ้งทุกข์นัน้ๆ ตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่องทุกๆ 5 ปี 

 6.2 มีการศกึษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

 6.3 มีการติดตามการท างานของบัณฑิตเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

1 

ปีที ่

2 

ปีที ่

3 

ปีที่ 

4 

ปีที ่

5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตามและทบทวนการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาฯ 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที ่

1 

ปีที ่

2 

ปีที ่

3 

ปีที่ 

4 

ปีที ่

5 

(3) มรีายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภ์าคสนาม 

ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน

แตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภ์าคสนาม ตามแบบ มคอ.5 – 6 ภายใน 30 

วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 – 4 จ านวน 2 รายวิชาใน

แตล่ะปี 

X X X X X 

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน

การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหมทุ่กคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนเิทศด้านการ

เรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนน 

5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเฉลี่ย 5.0 

    X 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.

3 ของแต่ละรายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ 

โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ

จากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน และผลการเรียนนอกจากนี้ยังให้

นักศึกษาประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์แตล่ะรายวิชาอีกด้วย 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงตอ่เวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมินผล

รายวิชาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนักศกึษาในปัจจุบันและบัณฑติที่จบการศึกษาในหลักสูตร 

 2.2 ประเมินโดยนายจ้างผูใ้ช้บัณฑติหรอืสถานประกอบการ โดยใช้วธิีการส่ง

แบบสอบถามหรือวธิีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความต้องการการใช้บัณฑิตและคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพิ่มเติมดว้ย 

 2.3 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ โดยการเชญิผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรอืจาก

ข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรอืจากรายงานของการประเมินผลการประกัน

คุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ประเมินตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับสาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการจัดการ 

อย่างนอ้ย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิการรายวิชาซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่

ตนรับผดิชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการ

สอนรายงานรายวิชา เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล

และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ในรอบการศกึษาต่อไป 
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ตอนที่ 1 แนวคดิการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ความเป็นมา 

 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555 – 2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึง

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาส

และภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จ าเป็น 

รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย 

เป้าหมายยุทธศาสตร ์กระทรวงศกึษาธิการ ซึ่งสอดรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ในการที่จะผลักดันให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในหลากหลาย

สาขาวิชา และสาขาวิชาการจัดการ นับว่าเป็นสาขาที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนัก

วิชาชีพการจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี

ภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิช าอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว ทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี โดยใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ พ.ศ.

2543 ที่ใช้ร่วมกันในสถาบันราชภัฏทั้งหมด 40 แห่ง ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการใช้หลักสูตร 

ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ครบ

ทุกสาขาทุกระดับการศกึษา และยังขาดความตอ่เนื่อง ดังนั้นเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ยกฐานะ

สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะจึงจ าเป็นที่ต้อง

ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนให้เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง และให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางที่

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา ได้ประกาศใช้ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงดังกล่าวได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี

การศกึษา 2550 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2555 นีไ้ด้มกีารปรับปรุงหลักสูตรเดิมมาเป็นหลักสูตรที่ยก

กลุ่มวิชาเอกการจัดการทั่วไปมาเป็นสาขาวิชาการจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 
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แนวคดิการจัดท าหลักสูตร 

 คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่11 สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของตลาด และสังคมรวมถึงมาตรฐาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (มาตรฐาน 3 

ด้าน 12 ตัวบ่งชี้) ตอบสนองต่อปรัชญา/วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยได้จัด

ประชุมสัมมนา เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตรหลายครั้ง (รายละเอียดดัง

แสดงในหัวข้อถัดไป) 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชี้แจงการจัดท าการปรับปรุงหลักสูตร

ของคณะให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2555 

 2. จัดประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร 

ก าหนด ทิศทางการปรับปรุง และจัดท า มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตร เ มื่อวันที่   2 

กรกฎาคม พ.ศ.2555 

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ใน

สาขาวิชาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ค าสั่งเลขที่ 025/2555 เพื่อพิจารณายกร่างหลักสูตรของคณะ 

 4. จัดสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละวิพากษ์หลักสูตร ณ หอ้งประชุมลีลาวดี อาคาร

พระปกเกล้า  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 
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รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ หน่วยงาน 

1 อาจารย์วุฒิชัย  สหัสเตโช วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2 อาจารย์อรวรรณ  

ไพโรจน์วุฒพิงษ์ 

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3 ผศ.ดร.ไพศาล  ริ้วธงชัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

4 ผศ.สิรกิาญจน์  ศวิะแพทย์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5 อาจารย์จงกล  เพชรสุข วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

6 อาจารย์นฤมล  พิษณุวรานนท์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7 ผศ.สมศักดิ์   พงษ์เดช วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

8 อาจารย์กมลทิพย์  เดชะปรากรม วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

9 อาจารย์อรนุช  สืบบุญ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

10 ผศ.พัชรา  วงศแ์สงเทียน วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

11 อาจารย์จริาภา   จันทร์บัว วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

12 รศ.ดร.นภาพร  ขันธนภา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

13 ดร.ณกมล   จันทร์สม บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสติ 
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 

 

ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร.นภาพร  ขันธนภา 

ต าแหน่งวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สังกัด   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.ควรเพิ่มรายและจ านวนหนว่ยกิตใน 

กลุ่มวชิาเอกบังคับใหม้ากขึ้น 

1.มีการเพิ่มรายและจ านวนหนว่ยกิตในกลุ่มวิชาเอก

บังคับใหม้ากขึ้น จากเดิม 18 หน่วยกิต เป็น 21  

หนว่ยกิต 

2.ควรมีการปรับลดรายวิชาในกลุ่ม

วิชาเอกเลือกใหล้ดลง และปรับลด

รายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนและอาจารย์ไม่มี

ศักยภาพในการสอนออก 

 

2.มกีารปรับลดรายวิชาในกลุ่มวชิาเอกเลือกให้

ลดลงจากเดิม 27 หนว่ยกิต เป็น 15 หนว่ยกิต และ

ปรับลดรายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนและอาจารย์ไม่มี

ศักยภาพในการสอนออก โดยเหลือวชิาในกลุ่มเอก

เลือกเพียง 12 รายวิชา 

3.ควรมีการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการสารสนเทศหรือการใช้

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเข้าไปในกลุ่ม

วิชาแกนด้วย 

3.มีการเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

สารสนเทศหรอืการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเข้า

ไปในกลุ่มวชิาแกน คอืรายวิชา วจ.บธ.234 การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใชใ้นงานธุรกิจ 

4.ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา ดังนี ้

  4.1 วจ.บธ.226 การวางแผนและการ

จัดการโครงการ 

  4.2 วจ.บธ.227 หลักการวางแผน 

  4.3 วจ.บธ.350 การควบคุมคุณภาพ 

เพื่อให้เกิดความทันสมัย 

4.มกีารเปลี่ยนชื่อรายวิชาดังกล่าวมาเป็นรายวิชา

ดังนี้ 

  4.1 วจ.บธ.226 การจัดการโครงการ 

  4.2 วจ.บธ.227 การวางแผนและควบคุม 

  4.3 วจ.บธ.350 การจัดการคุณภาพ 

เพื่อให้เกิดความทันสมัย 
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร ดร.ณกมล   จันทร์สม 

ต าแหน่งวชิาการ อาจารย์ 

สังกัด   คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการตัดรายวิชาในกลุ่มเอกเลือกที่

ไม่เคยเปิดสอนและอาจารย์ไม่มีศักยภาพ

ในการสอนออก 

1.มกีารตัดรายวิชาในกลุ่มเอกเลือกที่ไม่เคยเปิดสอน

และอาจารย์ไม่มีศักยภาพในการสอนออกโดยเหลอื

เพียง 12 รายวิชา 

2.ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชา วจ.บธ.424 การ

วิจัยการจัดการธุรกิจ เพื่อใหส้อดคล้อง

กับชื่อสาขาวิชาในหลักสูตร 

2.ได้เปลี่ยนชื่อรายวิชา วจ.บธ.424 การวิจัยการ

จัดการธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสาขาวิชาใน

หลักสูตร มาเป็น วจ.บธ.424 การวิจัยการจัดการ 
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ผลการพจิารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ จากคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาการจัดการในการประชุมครั้งที่ 1/2555 

เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนปรัชญาของหลักสูตร 1. ได้ปรับปรัชญาประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการดังนี้ มีความรอบรู้ มี

ทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อ

สนองความต้องการด้านการจัดการของท้องถิ่นและ

สังคม 

2. ควรมีการปรับค าอธิบายรายวิชา 

วจ.บธ. 412 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้

ไม่ซ้ าซ้อนกับค าอธิบายรายวิชาการวิจัย

เฉพาะด้านของสาขาวิชาการจัดการ 

2. ได้มีการปรับค าอธิบายรายวิชา วจ.บธ. 412 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้ไม่ซ้ าซ้อนกับค าอธิบาย

รายวิชาการวิจัยเฉพาะด้านของสาขาวิชาการจัดการ 

3. ควรมีการตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิด

ความถูกต้องทั้งหลักสูตร 

3. ได้มกีารตรวจพิสูจน์อักษรให้เกิดความถูกต้องทั้ง

หลักสูตร 
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ผลการพจิารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ จากคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรใีนการประชุมคร้ังที่ 33 (4/2555) 

เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับลดหนว่ยกิต 2 รายวิชา ดังนี้     

    1 . 1  ว จ .บ ธ . 39 1  ก า ร เตรี ยมฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 

    1.2 วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางธุรกิจ 

1. ได้มกีารปรับจ านวนหนว่ยกิต 2 รายวิชา ดังนี้ 

    1.1 วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บริหารธุรกิจ จากเดิม 2(90) มาเป็น 1(45) 

    1.2 วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

จากเดิม 5(450) มาเป็น 3(350) 

2. ควรน าเอารายวิชาในกลุ่มสัมมนาหรือ

วิ ช า โคร ง ง าน เ ข้ า ไ ป ไ ว้ ใ นกลุ่ ม วิ ช า

ประสบการณ์ภาคสนามในส่วนของ

แผนก า ร เ รี ย น แ บบป ร ะสบก า รณ์

ภาคสนาม 

2. ได้น าเอารายวิชา วจ.บธ.491 สัมนาการจัดการมาไว้ใน

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามในส่วนของแผนการเรียน

แบบประสบการณภ์าคสนาม 

3. ควรมีการปรับตารางแผนที่แสดงการ

กระจายความความรับผิดชอบของ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุม

ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และให้ตรงกับ

ค าอธิบายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ 

3. ได้มีการปรับตารางแผนที่แสดงการกระจายความความ

รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 

5 ด้าน และให้ตรงกับค าอธิบายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชา

เฉพาะ 

4. ควรมีการปรับลดจ านวนหน่วยกิต 

รวมให้ลดลงเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาใน

การประกอบกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการเรยีนการสอนอกีด้านหนึ่ง 

4. ได้มกีารปรับลดจ านวนหนว่ยกิตรวมจากเดิม 130  

หนว่ยกิต มาเป็น 127 หนว่ยกิต 
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ผลการพจิารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 14 (1/2556)   

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรัชญาของหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการให้ตรงกันทั้งเล่ม

หลักสูตร 

1. ได้มีการปรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ

ให้ตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร 

2. ควรแก้ไขตัวเลขที่แสดงจ านวน 

หนว่ยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรใหถู้กต้อง 

2. ได้แก้ไขตัวเลขที่แสดงจ านวนหน่วยกิตที่จะแสดงใน

หลักสูตรใหถู้กต้อง 

3.ควรเพิ่มค่าสถิติในส่วนของค่าส่วน

เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร แ ส ด ง

ผลการวิจัยความต้องการใช้หลักสูตร

บริหารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ 

3. ได้มีการเพิ่มค่าสถิติในส่วนของค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานในการแสดงผลการวิจัยความต้องการใ ช้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 
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ผลการพจิารณาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ จากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556)   

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 

 

รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. ให้ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ในการปรับปรุง

หลักสูตร จากเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง

ปี พ.ศ.2555 

1. ได้มีการปรับปรับเปลี่ยนปี  พ.ศ. ในการปรับปรุง

หลักสูตร จากเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555 มา

เป็น หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2556 

2. ให้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง

ส าเร็จการศึกษาในส่วนของการศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึน้ออก 

2. ได้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

ในส่วนของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ออก 

 

3.ให้ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วน

ของบัณฑิตสามารถน าความรู้ ไปเป็น

แนวทางการศกึษาในระดับสูงขึน้ออก 

3. ได้ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วนของบัณฑิต

สามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงขึ้น

ออก 
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ตอนที่ 2 สาระส าคัญของหลักสูตร 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 

 มีความรอบรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองความ

ต้องการด้านการจัดการของท้องถิ่นและสังคม 

 

ความส าคัญของหลักสูตร 

 1. พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะและศักยภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้านการจัดการ 

 2. พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะงานด้าน

การจัดการ 

 3. ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างสถาบันการศกึษา หน่วยงาน ภาครัฐ 

และหนว่ยงานภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัย 

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร 

 ผลติบัณฑิตให้เป็นผูม้ีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการ

จัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. บัณฑติมีความรู ้มทีักษะและความสามารถบริหารจัดการและสามารถน าความรู้

ไปประยุกต์ใชใ้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. บัณฑติมีความรู ้ความเข้าใจด้านการวิจัยใหส้อดคล้องกับสภาพการแข่งขันใน

ตลาดปัจจุบันได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. บัณฑติมีเจตคติที่ดี มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มคีวามพร้อมในการ

เป็นส่วนหน่ึงของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการ

พัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ าและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 4. บัณฑติมคีวามพร้อมในการน าเอาความรูไ้ปประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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คุณลักษณะของบัณฑติ 

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คือให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ

ศักยภาพและสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศกึษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีและสามารถใช้ความรูท้างดา้นการจัดการประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ 

เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้ 

 2. มีและสามารถน าความรู้ทางด้านการจัดการ สร้างเสริมปัญญาในการปรับปรุง

คุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความ

เจริญก้าวหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวติการประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม 

 4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ท าดี ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรมของ

ศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในการด าเนินชีวติ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2550 

หลกัสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ.2556 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1  วชิาแกน 

2.2  วชิาเอก 

         2.2.1  วชิาเอกบังคับ 

         2.2.2  วชิาเอกเลอืก 

2.3  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 84 

9 

36 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 95 

50 

ไมน่อ้ยกว่า 45 

18 

ไมน่อ้ยกว่า 27 

- 

ไม่น้อยกว่า 91 

48 

ไมน่อ้ยกว่า 36 

21 

ไมน่อ้ยกว่า 15 

 7 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

จ านวนหนว่ยกติรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า  

131 

ไม่น้อยกว่า  

127 

 



-118- 
 

ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชา/กิจกรรมเสรมิ 

1.บัณฑติมีความรู ้มีทักษะ

และความสามารถบริหาร

จัดการและสามารถน า

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้น

หนว่ยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชนหรอืสามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2.บัณฑิตมีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการวิจัยให้

สอดคล้องกับสภาพการ

แขง่ขันในตลาดปัจจุบันได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.บัณฑิตมีความพร้อมใน

การน าเอาความรูไ้ป

ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่

สอดคล้องตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

5.บัณฑติสามารถน าเอา

ความรูไ้ปเป็นแนวทาง

การศกึษาในระดับสูงขึ้น 

1.มีและสามารถใช้ความรู้ทางด้าน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น

หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และ

ประกอบอาชีพอิสระได้ 

2.มีและสามารถน าความรู้ทางด้าน

การจัดการ สร้างเสริมปัญญาในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

3.เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญของ

การจัดการที่มีผลกระทบต่อการ

พัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม 

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ชีวิตการประกอบอาชีพ สังคมและ

สภาพแวดล้อม 

  

วิชาศกึษาทั่วไป 

มส.ทอ.161 วจ.กต.110  วจ.บธ.110  

วจ.บธ.234 วจ.บธ.236 วจ.บธ.238  

วจ.บธ.241 วจ.บธ.323 วจ.บธ.327 

วจ.บธ.330วจ.บธ.412  วจ.บธ.420 

วจ.กง.201 วจ.บช.101   วจ.ศศ.101 

วจ.ศศ.491 วจ.บธ.224  วจ.บธ.226  

วจ.บธ.228 วจ.บธ.229  วจ.บธ.313  

วจ.บธ.361  วจ.บธ.424 วจ.ลข.110  

วจ.กต.310  วจ.บธ.111 วจ.บธ.113 

วจ.บธ.220 วจ.บธ.221 วจ.บธ.223 

วจ.บธ.227 วจ.บธ.232 วจ.บธ.315  

วจ.บธ.351  วจ.บช.331 วจ.บธ.391 

วจ.บธ.392 วจ.บธ.498 วจ.บธ.499 

3.บัณฑติที่มีเจตคตทิี่ด ีมี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ มคีวามพร้อมใน

การเป็นส่วนหน่ึงของสถาน

ประกอบการ  

4.เป็นผู้ทีย่ึดมั่นหลักของการคิดดี พูด

ดี ท าดี ตามกรอบคุณธรรม 

จรยิธรรมของศาสนาและพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  

วจ.บธ.323 และวิชาเลือกเสรี การ

อบรมทักษะต่างๆ ของคณะ

กิจกรรมต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย

และคณะ และกิจกรรมชมรมตาม

ความสมัครใจของนักศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิต รายวิชา/กิจกรรมเสรมิ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

หรอืเป็นผู้ประกอบการที่มี

การพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ า

และมีความรับผดิชอบต่อ

สังคม 

 

และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ด าเนนิชีวิต 
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ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

                   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration 

                    Program in Business Administration 

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

                   สาขาวิชาการจัดการ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration 

                    Program in Management 

เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มาเป็นสาขาวิชาการจัดการ โดยได้

ยกระดับจากวิชาเอกการจัดการทั่วไปมา

เป็นสาขาวิชาการจัดการ 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย       :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

                         บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration 

                      (Business Administration) 

                   :   B.B.A. (Business Administration) 

ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย       :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

                      บธ.บ. (การจัดการ) 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Business Administration 

                       (Management) 

                    :  B.B.A. (Management) 

เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มาเป็นสาขาวิชาการจัดการ โดยได้

ยกระดับจากวิชาเอกการจัดการทั่วไปมา

เป็นสาขาวิชาการจัดการ 

ปรัชญา 

        หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามยึดหลัก

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุง่ผลติก าลังคนที่

สนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น โดยสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ทั้งเป็นนักวิชาการถึง

วิชาชีพ และวิชาชีพช้ันสูง มีความยดืหยุ่นสามารถปรับตามสภาพ 

ปรัชญา 

         มี ค ว าม ร อ บ รู้  มี ทั ก ษ ะ  มี คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการด้านการ

จัดการของท้องถิ่นและสังคม 

 

มีการปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาการจัดการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระการปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของ

วิชาการ 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบัณฑติด้านบริหารธุรกิจที่มคีวามรูค้วามสามารถใน

การบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ (Professional) และน าไปประกอบ

อาชีพได้เป็นอย่างดี 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มคีวามรูค้วามสามารถ

เฉพาะทางในวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด 

การจัดการทั่วไปและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สามารถปรับตัวใหส้อดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและมี

จรยิธรรมในวิชาชีพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีเจตคติที่ดแีละมีทักษะเพียงพอที่จะด าเนิน

ธุรกิจอย่างมปีระสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีจรยิธรรมในการประกอบธุรกิจ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ

ท้องถิ่นโดยสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ 

5. เพื่อให้บัณฑติสามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางการศกึษาใน

ระดับสูงตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

      ผลติบัณฑิตให้เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ ์

สามารถประกอบอาชีพด้านการจัดการได้อย่างโดยมี

คุณลักษณะดังนี้ 

1. บัณฑิตมีความรู้ มทีักษะและความสามารถบริหาร

จัดการในการน าไปประยุกต์ใช้ในหนว่ยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  บัณฑติมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยให้

สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ มคีวามพร้อมในการเป็นส่วนหน่ึงของสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็น

ผูป้ระกอบการที่มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ าและมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

4. บัณฑติมีความพร้อมในการน าเอาความรูไ้ป 

 

มีการปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ

สาขาวิชาการจัดการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 สาระการปรับปรุง 

 ประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

5. บัณฑิตสามารถน าเอาความรู้ไปเป็นแนวทาง

การศกึษาในระดับสูงขึ้น 

 

คุณลักษณะบัณฑิต 

        จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ คือให้ผู้ส าเร็จการศกึษาสามารถประกอบอาชีพตรง

ตามความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพ

ของสมรรถนะของผู้ส าเร็จการศกึษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. สามารถใช้ความรูท้างดา้นบริหารธุรกิจประกอบอาชีพใน

หนว่ยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้ 

2. สามารถน าความรูท้างด้านบริหารธุรกิจ สร้างเสริมปัญญาใน

การปรับปรุงคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้

อย่างเหมาะสม 

3. ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ

การพัฒนาความเจรญิก้าวหนา้ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตการ

ประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม 

คุณลักษณะบัณฑิต 

         จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ คอืให้ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถ

ประกอบอาชีพตรงตามความตอ้งการของสังคมและ

ท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพของศักยภาพของผูส้ าเร็จ

การศกึษา  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีและสามารถใช้ความรูท้างดา้นการจัดการประกอบ

อาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ

อิสระได้ 

2. มีและสามารถน าความรู้ทางดา้นการจัดการ สร้าง

เสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวติความเป็นอยู่

ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการที่มี

ผลกระทบต่อการพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผล 

มีการปรับคุณลักษณะบัณฑติให้

สอดคล้องกับสาขาวิชาการจัดการ 
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4. ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ท าด ีตามกรอบคุณธรรม 

จรยิธรรมของศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ

ด าเนนิชีวิต 

กระทบต่อการด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม 

4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ท าดี ตามกรอบคุณธรรม 

จรยิธรรมของศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด าเนินชีวติ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวมหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา ไม่น้อยกว่า 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 

1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ 

ไม่น้อยกว่า 

1.5 กลุ่มวชิาสร้างเสริมลักษณะนสิัย ไม่นอ้ยกว่า 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

2.2 กลุ่มวชิาเอก 

      2.2.1 เอกบังคับ 

      2.2.2 เอกเลือก 

 

131 หนว่ยกิต 

30 หนว่ยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต 

6 หนว่ยกิต 

 

3 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

95 หนว่ยกิต 

50 หนว่ยกิต 

45 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

27 หนว่ยกิต  

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวมหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ไม่น้อยกว่า 

1.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร ์ 

ไม่น้อยกว่า 

1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

2.2 กลุ่มวชิาเอก   ไม่น้อยกว่า 

      2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

         2.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 

   2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 

 

127 หนว่ยกิต 

30 หนว่ยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต 

3 หน่วยกิต 

 

6 หนว่ยกิต 

3 หน่วยกิต 

91 หนว่ยกิต 

48 หน่วยกิต 

36 หนว่ยกิต 

21 หนว่ยกิต 

15 หนว่ยกิต 

7 หนว่ยกิต  

 

เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

 

เปลี่ยนแปลง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 
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2.1 กลุ่มวิชาแกน 2.1 กลุ่มวิชาแกน  

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มวชิาแกน 

วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6) วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.113 การจัดการองคก์ารธุรกิจ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มวชิาแกน 

วจ.บธ.236 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3(3-0-6) วจ.บธ.236 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6) วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.382 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี

บริหารธุรกิจ 3 

2(90) - - - ปรับเป็นกลุ่มวชิาประสบการณ์

ภาคสนาม 

วจ.บธ.412 ระเบียบวธีิวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) วจ.บธ.412 ระเบียบวธีิวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.420 การจัดการเชงิกลยุทธ์ 3(3-0-6) วจ.บธ.420 การจัดการเชงิกลยุทธ์ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.482 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจ3 3(350) - - - ปรับเป็นกลุ่มวชิา

ประสบการณ์ภาคสนาม 

วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บช.101 การบัญชขีั้นตน้ 3(2-2-6) วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป 3(2-2-5) เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

วจ.บช251 การภาษีอากร 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มวชิาแกน 

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 3(3-0-6) วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
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วจ.ศศ.491 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ 3(3-0-6) วจ.ศศ.491 การวเิคราะห์เชงิปริมาณ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

- - - วจ.บธ.110 องคก์ารและการจัดการ 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาแกน 

- - - วจ.บธ.234 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกตใ์ชใ้น

งานธุรกิจ 

3(2-2-5) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาแกน 

- - - วจ.บธ.327 ธุรกิจอาเซียน 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาแกน 

- - - วจ.บธ.330 การจัดการการผลิตและการด าเนนิงาน 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาแกน 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 2.2 กลุ่มวิชาเอก  

        2.2.1  วิชาเอกบังคับ      2.2.1  วิชาเอกบังคับ  

วจ.บธ.227 หลักการวางแผน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกบังคับ 

วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.313 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วจ.บธ.313 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.424 การวจิัยการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) วจ.บธ.424 การวจิัยการจัดการ 3(3-0-5) -เปลี่ยนช่ือรายวิชา 

 

- - - วจ.บธ.224 การพัฒนาองคก์าร 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกบังคับ 

- - - วจ.บธ.226 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกบังคับ 

- - - วจ.บธ.228 พฤตกิรรมองค์การ 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกบังคับ 
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       2.2.2 วิชาเอกเลือก                              2.2.2 วิชาเอกเลือก  

มส.ภท.371 ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

มส.ทอ.261 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 1 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

มส.พค.341 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.ลข.110 การจัดการงานส านักงาน 3(3-0-6) วจ.ลข.110 การจัดการงานส านักงาน 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.กต.240 การโฆษณาและการสง่เสริมการขาย 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.กต.312 การตลาดบริการ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.กต.318 การตลาดสินค้าชุมชน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.สก.210 การจัดการสหกรณ ์ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.สก.220 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.110 องคก์ารและการจัดการ 3(3-0-6) - - - ปรับเป็นกลุ่มวชิาแกน 

วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม 3(3-0-6) วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม 3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.120 การจัดการธุรกิจเบ้ืองต้น 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.121 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.131 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน

เอกสารธุรกิจ 1 

3(2-2-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.132 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องาน

เอกสารธุรกิจ 2 

 

3(2-2-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 
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วจ.บธ.212 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.213 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.220 การจัดการการจัดสง่สินค้าและการจัดการโซ่

อุปทาน 

3(3-0-6) วจ.บธ.220 การจัดการการจัดสง่สินค้าและการจัดการโซ่

อุปทาน 

3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.224 การพัฒนาองคก์าร 3(3-0-6) - - - ปรับเป็นกลุ่มเอกบังคับ 

วจ.บธ.225 มนุษยสัมพันธ์ในองคก์ร 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.226 การวางแผนและการจัดการโครงการ 3(3-0-6) - - - ปรับเป็นกลุ่มวชิาเอกบังคับ 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

วจ.บธ.232 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) วจ.บธ.232 การเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

วจ.บธ.234 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(3-0-6) - - - ปรับเป็นกลุ่มวชิาแกน 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

- - - วจ.บธ.227 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกเลอืก 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

วจ.บธ.240 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.243 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.314 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.315 การประกอบการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) วจ.บธ.315 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

วจ.บธ.320 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัด

นทิรรศการ 

3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 
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วจ.บธ.322 จิตวทิยาธุรกิจ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

- - - วจ.บธ.223 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกเลอืก 

- - - วจ.บธ.113 การจัดการองคก์ารธุรกิจ 3(3-0-6) เพิ่มเป็นกลุ่มวชิาเอกเลอืก 

วจ.บธ.330 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) วจ.บธ.330 การจัดการการผลิตและการด าเนนิงาน 3(3-0-6) ปรับเป็นกลุ่มวชิาแกน 

เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

 

วจ.บธ.332 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.342 การสรรหาและบรรจุพนักงาน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.343 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บธ.351 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) วจ.บธ.351 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

 

วจ.บธ.360 การจัดการธุรกิจแฟรนไซส ์ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.ปภ.110 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.กง.202 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.กง.204 การบริหารการเงิน 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วจ.บช.331 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(3-0-6) วจ.บช.331 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(3-0-6) ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

 

วจ.ศศ.485 เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวตัน์ 3(3-0-6) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 

วท.คพ.371 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกตใ์ชง้าน 3(2-2-5) - - - ปรับออกจากกลุ่มเอกเลอืก 
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   2.3  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา       2.3  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกจิศึกษา  

- - - วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจ 1(45) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - - วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบริหารธุรกิจ 3(350) เปิดรายวชิาใหม่ 

วจ.บธ.491 สัมมนาปัญหาการจัดการ 3(2-2-6) วจ.บธ.491 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) ปรับเป็นกลุ่มวชิา

ประสบการณ์ภาคสนาม/ 

สหกิจศกึษา 

- เปลี่ยนช่ือรายวชิา 

- - - วจ.บธ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ 1(45) เปิดรายวชิาใหม่ 

- - - วจ.บธ.499 สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ 6(--) เปิดรายวชิาใหม่ 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต เลอืกรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลัยราชภัฎพบูิลสงคราม โดยท่ีไมซ่้ ากับรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต เลอืกรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลัยราชภัฎพบูิลสงคราม โดยท่ีไมซ่้ ากับรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ 

ไมเ่ปลี่ยนแปลง 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการส ารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการ 

 

หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ได้ส ารวจความต้องการใช้

หลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง

เป็นการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมินจากนักศึกษา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ปีการศึกษา 2552-2554 และก าลังศึกษาต่อ

อยู่ในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ วชิาเอกการจัดการทั่วไป และกลุ่มที่ 4 เป็นผู้บังคับบัญชาการเบือ้งตน้ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงผลการส ารวจความต้องการใช้หลักสูตรมี

รายละเอียด ดังตอ่ไปนี้ 

1.การส ารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ   โดย

นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6     

จากการส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 6 จากโรงเรยีนในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจ านวน 100 คน ตอบแบบสอบถาม

กลับ 100 คนโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 

คิดเป็นร้อยละ 72.00 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 13.00 มีภูมิล าเนาอยู่ใน

จังหวัดพิจิตร  คิดเป็นร้อยละ 12.00 มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 1.00 

และภูมิล าเนาอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.00  เป็นเพศชายร้อยละ 28.00 เพศหญิงร้อยละ 72.00 มี

อายุ 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.00  อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.0 และอายุ 20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดย จากการสอบถามความสนใจในการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสนใจศึกษาต่อร้อยละ 100.00 โดยสนใจที่จะศึกษา

ต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 78.00 โดยพิจารณา

จากปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ คือ สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ

ความสามารถเป็นอันดับแรก ปัจจัยด้านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า

ประกอบอาชีพอิสระ  หรือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้ คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับในวงการศึกษา  อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความ

เหมาะสม  และคณาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาการเฉพาะทาง เป็นปัจจัยที่ใช้ในการ

พิจารณาตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
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บัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  มีระดับความพบเห็น คะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละปัจจัย

ในการเลือกศึกษาต่อแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น(ร้อยละ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 14.00 43.00 37.00   

2.มีโครงการกู้ยมืจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา    

(กยศ.) 
23.00 48.00 27.00 2.00  

3.รายได้ของผูป้กครองเพียงพอต่อคา่ใช้จ่ายในการศึกษา 27.00 37.00 34.00 2.00  

4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 19.00 57.00 23.00 1.00  

5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย 28.00 52.00 19.00 1.00  

6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้ 32.00 47.00 19.00 1.00 1.00 

7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ 26.00 47.00 26.00 1.00  

8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ 

วิชาชีพ การฝกึงานและการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 
34.00 41.00 22.00 2.00 1.00 

9.สาขาวิชาฯมีระบบประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวง

การศกึษา 
28.00 51.00 19.00 2.00  

10.คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง 34.00 50.00 14.00 2.00  

11.คณาจารย์มีชือ่เสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา 35.00 49.00 15.00 1.00  

12.คณาจารย์มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
24.00 55.00 19.00 2.00  

13.คณาจารย์มวีุฒิปริญญาโทจ านวนมาก 21.00 60.00 18.00 1.00  

14.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 34.00 47.00 15.00 3.00 1.00 

15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 24.00 43.00 30.00 3.00  

16.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศกึษา 26.00 54.00 20.00   

17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมอื และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 

ทันสมัย 
30.00 50.00 20.00   
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น(ร้อยละ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

และพร้อมการเรยีนการสอนและการท าวิจัย 

18.แหลง่ค้นคว้าที่มคีวามพร้อมและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาสืบค้นข้อมูล 
22.00 66.00 12.00   

19.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมี

ความเหมาะสม 
33.00 51.00 16.00  

 

 

20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่

นักศึกษา 
27.00 50.00 23.00   

21.บัณฑติสาขาวิชาการจัดการ เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
24.00 52.00 24.00   

22.สามารถน าความรู้ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหนา้ 

ประกอบอาชีพอิสระ หรอืสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคต

ได้ 

36.00 47.00 17.00   

23.สาขาวิชาที่เรยีนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ

ความสามารถ 
34.00 55.00 10.00   

24.มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่

ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น 
29.00 54.00 17.00   

25.มหาวิทยาลัยอยู่ไกล/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง 30.00 35.00 26.00 7.00 2.00 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3.77 0.640 มาก 

2.มีโครงการกู้ยมืจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 3.92 0.676 มาก 

3.รายได้ของผูป้กครองเพียงพอต่อคา่ใช้จ่ายในการศึกษา 3.89 0.724 มาก 

4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 3.94 0.617 มาก 

5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย 4.07 0.594 มาก 

6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้ 4.08 0.640 มาก 

7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ 3.98 0.725 มาก 

8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ 

วิชาชีพ การฝกึงานและการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 
4.05 

0.617 
มาก 

9.สาขาวิชาฯ มรีะบบประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวง

การศกึษา 
4.05 

0.799 
มาก 

10.คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะ

ทาง 
4.16 

0.640 
มาก 

11.คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา 4.18 0.704 มาก 

12.คณาจารย์มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 
4.01 

0.828 
มาก 

13.คณาจารย์มวีุฒิปริญญาเอกจ านวนมาก 4.00 0.640 มาก 

14.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.10 0.594 มาก 

15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 3.88 0.676 มาก 

16.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศกึษา 4.06 0.676 มาก 

17.สื่อ อุปกรณ ์เครื่องมอื และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 

ทันสมัยและพรอ้มการเรยีนการสอนและการท าวิจัย 
4.10 

0.507 
มาก 

18.แหลง่ค้นคว้าที่มคีวามพร้อมและน าเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาสบืค้นขอ้มูล 
4.10 

0.724 
มาก 

19.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

โดยรวมมีความเหมาะสม 
4.17 

0.676 
มาก 

20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่

นักศึกษา 
4.04 

0.775 
มาก 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

21.บัณฑติสาขาวิชาการจัดการ เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4.00 0.507 มาก 

22.สามารถน าความรู้ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหนา้ 

ประกอบอาชีพอิสระ หรอืสร้างรายได้ด้วยตนเองใน

อนาคตได้ 

4.19 0.617 มาก 

23.สาขาวิชาที่เรยีนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัด

และความสามารถ         
4.22 0.517 มาก 

24.มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่

ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น 
4.12 0.799 มาก 

25.มหาวิทยาลัยอยู่ไกล/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง 3.48 0.826 มาก 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก 

 

2. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ

จัดการทั่วไป โดยนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2552-

2554 ทั้งหมดจ านวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ส าหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  21.00  คิดเป็นเพศหญิง

ร้อยละ 79.00 มีช่วงอายุระหว่างต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีช่วงอายุ 21 – 25 ปีคิด

เป็นรอ้ยละ 42.00  และมีช่วงอายุ 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 

2 คิดเป็นร้อยละ 36.00 อยู่ในช่วงช้ันปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 30.00 อยู่ในช่วงช้ันปีที่ 3 คิดเป็น

ร้อยละ 34.00  
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ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้าน

บริบทของหลักสูตร ดา้นปัจจัยเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของหลักสูตรมีระดับ

ความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแตล่ะหัวข้อการประเมนิ แสดงดังตารางต่อไปนี ้

 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านบริบทของหลักสูตร  

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน 29.00 63.00 8.00   

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร 34.00 58.00 7.00 1.00  

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 34.00 53.00 13.00   

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีการพัฒนาการตามคุณลักษณะ

ของผู้ส าเร็จการศกึษา 5 ด้าน คอื ความรู้ คุณธรรม

จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบและทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

43.00 44.00 12.00  1.00 

2.โครงสรา้งหลักสูตร  

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร 30.00 58.00 10.00 2.00  

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 24.00 65.00 10.00 1.00  

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก) 
37.00 46.00 16.00  1.00 

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร  

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร 37.00 18.00 14.00 1.00  

(2)เพียงพอในการจัดประสบการณท์ี่สง่ผลต่อการ

พัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

34.00 50.00 15.00 1.00  

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 35.00 50.00 14.00 1.00  
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน 36.00 49.00 14.00 1.00  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 39.00 47.00 12.00 2.00  

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ

สอน 
36.00 53.00 10.00 1.00 

 

 

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่

ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน 
26.00 55.00 17.00 2.00 

 

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/

งานวิจัยที่ใชใ้นการค้นคว้า 
24.00 66.00 8.00 1.00 1.00 

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า

ศกึษาในหลักสูตร 
23.00 58.00 16.00 2.00 1.00 

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 33.00 51.00 14.00 2.00  

ด้านกระบวนการ      

1.การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน      

(1)มีการแนะน า ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
42.00 44.00 13.00 1.00 

 

(2)มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา 
38.00 50.00 11.00 1.00 

 

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาที่พึ่ง

ประสงค์ 5 ด้าน 

40.00 48.00 11.00 1.00 

 

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

ในแตล่ะวิชา 
34.00 50.00 15.00  

 

(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น 

ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
42.00 51.00 6.00 1.00 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
29.00 58.00 13.00  

 

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษา 
40.00 47.00 13.00  

 

2.การวัดและประเมินผลการศกึษา      

(1)มีการชีแ้จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะวิชา

ให้ทราบ 
42.00 40.00 17.00 1.00 

 

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล 36.00 50.00 12.00 2.00  

ด้านผลผลิต      

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส าเร็จการศกึษา 43.00 49.00 7.00 1.00  

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

หลักสูตร 
39.00 53.00 7.00 1.00 

 

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 37.00 51.00 12.00   

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
43.00 46.00 10.00 1.00 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ด้านบริบทของหลักสูตร    

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน 4.21 0.617 มาก 

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร 4.25 0.704 มาก 

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.21 0.862 มาก 

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีการพัฒนาการตามคุณลักษณะ

ของผู้ส าเร็จการศกึษา 5 ด้าน คอื ความรู้ คุณธรรม

จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบและทักษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.28 0.775 มาก 

2.โครงสรา้งหลักสูตร    

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร 4.16 05.94 มาก 

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 4.12 0.704 มาก 

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ 

(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก) 
4.18 0.594 มาก 

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร    

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร 4.21 0.640 มาก 

(2)เพียงพอในการจัดประสบการณท์ี่สง่ผลต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

4.17 0.775 มาก 

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 4.19 0.799 มาก 

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน 4.20 0.640 มาก 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น    

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 4.23 0.676 มาก 

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ

สอน 
4.24 0.640 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่

ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน 

4.25 0.915 มาก 

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/

งานวิจัยที่ใชใ้นการค้นคว้า 

4.11 0.990 มาก 

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนศกึษา

ในหลักสูตร 
4.00 

0.724 
มาก 

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 4.15 0.775 มาก 

ด้านกระบวนการ    

1.การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน    

(1)มีการแนะน า ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
4.27 0.775 มาก 

(2)มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา 
4.25 0.743 มาก 

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาที่พึ่ง

ประสงค์ 5 ด้าน 

4.27 0.640 มาก 

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน

แตล่ะวิชา 
4.16 0.990 มาก 

(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น 

ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
4.34 0.828 มาก 

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.16 0.900 มาก 

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธ์ภาพระหว่างอาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษา 
4.27 0.990 มาก 

2.การวัดและประเมินผลการศกึษา    

(1)มีการชีแ้จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะวิชา

ให้ทราบ 
4.23 0.743 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล 4.20 0.516 มาก 

ด้านผลผลิต    

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส าเร็จการศกึษา 4.34 0.488 มาก 

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

หลักสูตร 
4.30 0.775 มาก 

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 4.25 0.516 มาก 

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.31 0.640 มาก 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก 

 

3.การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการ

จัดการทั่วไป โดยผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วชิาเอกการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ศึกษาใน

ระหว่างปีการศึกษา 2550-2553 จ านวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับทั้งหมด 100 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส าหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

36.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.00 

และมีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีช่วงอายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ 2.00 โดยพบว่าหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ

ทั่วไปแล้ว ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าทันทีในหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 16.00  

บริษัทเอกชนคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 ประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 15.00 ยังไม่มีงานท าคิด

เป็นร้อยละ 32.00 และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 16.00  นอกจากนี้ยัง

พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรฯ มา
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ปรับปรุงและประยุกต์ไปใช้การท างาน คิดเป็นร้อยละ 79.00 และไม่สามารถน ามาประยุกต์ไป

ใช้การท างาน คิดเป็นรอ้ยละ 21.00 

ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้าน

บริบทของหลักสูตร ดา้นปัจจัยเบือ้งตน้ ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิตของหลักสูตรมีระดับ

ความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแตล่ะหัวข้อการประเมนิ แสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านบริบทของหลักสูตร      

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน 33.00 45.00 21.00 1.00  

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร 25.00 44.00 31.00   

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 22.00 52.00 23.00 3.00  

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ

ผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คอืความรู้ คุณธรรม 

จรยิธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารเทศ 

22.00 52.00 24.00 2.00 22.00 

2.โครงสรา้งของหลักสูตร      

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร 27.00 43.00 28.00   

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 32.00 42.00 22.00   

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอก

บังคับ เอกเลือก) 
25.00 48.00 26.00 

  

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร      

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร 24.00 40.00 32.00 4.00  

(2)เพียงพอในการจัดประสบการณท์ี่จะส่งผลต่อการพัฒนา 29.00 41.00 27.00 3.00  
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ

หลัก 

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 28.00 44.00 25.00 3.00  

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน 25.00 55.00 15.00 5.00  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น      

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 20.00 49.00 28.00 3.00  

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 19.00 45.00 32.00 4.00  

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอน 
31.00 53.00 13.00 3.00 

 

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/งานวิจัย

ที่ใชใ้นการค้นคว้า 
24.00 48.00 27.00 1.00 

 

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า

ศกึษาในหลักสูตร 
26.00 46.00 27.00 3.00 

 

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 24.00 48.00 27.00 1.00  

ด้านกระบวนการ      

1.การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน      

(1)มีการแนะน า ชีแ้จง้วัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
25.00 44.00 26.00 5.00 

 

(2)มีวธิีการจักการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับเนือ้หาวิชา 
25.00 51.00 22.00 2.00 

 

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาที่พึ่ง

ประสงค์ 5 ด้าน 

25.00 51.00 22.00 2.00 

 

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใน

แตล่ะรายวิชา 
30.00 40.00 28.00 2.00 

 

(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น                30.00 45.00 21.00 4.00  
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด               

กิจกรรมการเรียนการสอน 
28.00 45.00 21.00 4.00 

 

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่           

ปรึกษาและนักศึกษา 
30.00 41.00 26.00 4.00 

 

2.การวัดและปริมาณผลการศกึษา      

(1)มีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะ             

รายวิชาให้ทราบ 
20.00 50.00 26.00 4.00 

 

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล 2.00 59.00 19.00 2.00  

ด้านผลผลิต      

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จ                

การศกึษา 
23.00 57.00 15.00 5.00 

 

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ          

หลักสูตร 
26.00 45.00 26.00 3.00 

 

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 24.00 47.00 25.00 4.00  

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ            

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
28.00 54.00 16.00 2.00 

 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจาก

การศึกษาหลักสูตรน้ี 

     

(1)มีความรูค้วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 20.00 50.00 28.00 2.00  

(2)สามารถน าความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป                

ประยุกต์ใชใ้นการท างาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย 
29.00 41.00 28.00 2.00 

 

(3)สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใชใ้ห ้เกิด

ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
28.00 47.00 23.00 2.00 

 

(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและความรับผดิชอบ ตอ่ 29.00 50.00 21.00   
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับขององค์กรและ 

สังคม และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
28.00 49.00 21.00 2.00 

 

(6)สามารถคิดวิเคราะหป์ัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้

อย่างเป็นระบบ 
21.00 60.00 17.00 2.00 

 

(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 

ร่วมกับภูมปิัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

ประยุกต์ใชใ้นงานได้ 

24.00 49.00 26.00 1.00 

 

(8)มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 21.00 56.00 24.00 5.00  

(9)สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 23.00 56.00 20.00 1.00  

(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง  18.00 55.00 27.00   

(11)สามารถน าเสนอความรู้เชงิวิชาการ และผลงานวิจัยโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
12.00 58.00 28.00 2.00 

 

(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  

สถานการณโ์ลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ

นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.00 54.00 32.00 1.00 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ด้านบริบทของหลักสูตร    

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน 4.10 0.617 มาก 

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร 3.94 0.775 มาก 

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 3.93 0.816 มาก 

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ

การศกึษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คอืความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และ

ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารเทศ 

3.94 0.743 มาก 

2.โครงสรา้งของหลักสูตร    

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร 3.95 0.743 มาก 

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต 4.02 0.775 มาก 

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ 

เอกเลือก) 
3.97 0.834 มาก 

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร    

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร 3.84 0.594 มาก 

(2)เพียงพอในการจัดประสบการณท์ี่จะส่งผลต่อการพัฒนา

คณุลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

3.96 0.743 มาก 

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 3.97 0.640 มาก 

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน 4.00 0.704 มาก 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น    

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน 3.86 0.640 มาก 

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 3.79 0.828 มาก 

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการ

จัดการเรยีนการสอน 
4.12 0.724 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/งานวิจัยที่ใช้

ในการค้นคว้า 
3.95 

0.862 
มาก 

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศกึษาใน

หลักสูตร 
3.97 

0.676 
มาก 

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 3.87 0.828 มาก 

ด้านกระบวนการ    

1.การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน    

(1)มีการแนะน า ชีแ้จง้วัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรมการเรยีน

การสอนในแต่ละรายวิชา 
4.00 0.799 มาก 

(2)มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เนือ้หาวิชา 
3.89 0.594 มาก 

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการตาม

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
3.99 0.704 มาก 

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในแต่ละ

รายวิชา 
3.98 0.828 มาก 

(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น                

ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
4.01 0.640 มาก 

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด               

กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.98 0.724 มาก 

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่           

ปรึกษาและนักศึกษา 
3.98 0.516 มาก 

2.การวัดและปริมาณผลการศกึษา    

(1)มีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะ             

รายวิชาให้ทราบ 
3.86 0.724 มาก 

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล 3.97 0.724 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ด้านผลผลิต    

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จ                

การศกึษา 
3.98 0.799 มาก 

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ          

หลักสูตร 
3.94 0.640 มาก 

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 3.91 0.704 มาก 

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ             4.08 0.828 มาก 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา

หลักสูตรน้ี 

   

(1)มีความรูค้วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา 3.88 0.775 มาก 

(2)สามารถน าความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป                

ประยุกต์ใชใ้นการท างาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย 
3.97 0.743 มาก 

(3)สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใชใ้ห ้เกิด

ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
4.01 0.834 มาก 

(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและความรับผดิชอบ ตอ่สังคม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.08 0.775 มาก 

(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับขององค์กรและ สังคม และ

ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 
4.03 0.632 มาก 

(6)สามารถคิดวิเคราะหป์ัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้         

อย่างเป็นระบบ 
4.00 0.799 มาก 

(7)สามารถบูรณการองคค์วามรูใ้นสาขาวิชาที่ศึกษา รว่มกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประยุกต์ใชใ้นงานได้ 
3.96 0.724 มาก 

(8)มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3.87 0.640 มาก 

(9)สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ 4.01 0.632 มาก 

(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง  3.91 0.516 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

(11)สามารถน าเสนอความรู้เชงิวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3.80 0.632 มาก 

(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  สถานการณ์

โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และนานาชาติโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.79 0.724 มาก 

 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก 
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4. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  วิชาเอก

การจัดการทั่วไป โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ที่ศึกษาในระหวา่งปีการศกึษา 2550-2553 จ านวน 100 คน มผีูส้่งแบบสอบถาม

กลับทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ส าหรับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.00 มีช่วงอายุระหว่างต่ ากว่า 30 ปี คิด

เป็นร้อยละ 13.00  มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40  ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ปี มีช่วงอายุระหว่าง 

41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00  มีช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.00  โดย

ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 ในระดับ

บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.00 และเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ผู้บังคับบัญชาในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.00 และผู้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการ คิด

เป็นร้อยละ 29.00 ส่วนผลการประเมินคุณภาพปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี ้

โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น แสดงเป็นระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยและ

ความหมายในแตล่ะหัวข้อการประเมนิแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น(ร้อยละ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.มีความรูค้วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง 24.00 60.00 16.00   

2.สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรยีนได้ 11.00 71.00 18.00   

3.มีความสามารถในการสื่อสารและท างานกับบุคลอื่นได้ทุก

ระดับ 
19.00 53.00 28.00 

  

4.ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ

เพื่อพัฒนางาน 
39.00 41.00 20.00 

  

5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 33.00 50.00 17.00   

6.มีทัศนคติที่ดตี่อการท างาน 42.00 42.00 16.00   
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น(ร้อยละ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 29.00 53.00 18.00   

8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม 18.00 44.00 27.00   

9.มีความรับผดิชอบต่องาน 16.00 40.00 30.00   

10.มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 19.00 41.00 29.00   

11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส 16.00 47.00 25.00   

12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 19.00 37.00 31.00   

13.มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 32.00 50.00 17.00 1.00  

14.มีความอดทนสู้งาน 40.00 33.00 7.00   

15.มีความเชื่อม่ันในตนเอง 23.00 57.00 18.00 2.00  

16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 27.00 50.00 18.00 5.00  

17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 40.00 33.00 7.00   

18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามที่ดี 38.00 38.00 24.00   

19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยั 21.00 47.00 32.00   

20.มีความสามารถในการท างานกลุ่ม 19.00 52.00 27.00 2.00  

21.ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 30.00 61.00 9.00   

22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 29.00 59.00 12.00   

23.มีความตัง้ใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 38.00 57.00 5.00   

24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 49.00 42.00 9.00   

25.ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานในทุกๆด้าน 29.00 49.00 21.00 1.00  

26.ตรงต่อเวลา 36.00 47.00 9.00 3.00 5.00 

27.มีความซื่อสัตย์ 28.00 52.00 13.00 4.00 3.00 

28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่อยงาน 35.00 53.00 4.00 3.00 5.00 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น(ร้อยละ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

29.มีความเสียสละ 37.00 39.00 18.00 4.00 2.00 

30.มีความอ่อนน้อม 50.00 41.00 9.00   

31.รู้จักประนีประนอม 38.00 46.00 16.00   

32.แตง่กายสุภาพเรียบร้อย 36.00 49.00 14.00 1.00  

33.มีการกระตอืรอืร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ยู่เสมอ 38.00 48.00 41.00 3.00  

34.มีทัศนคติที่ดตี่อเพื่อนรว่มงาน 32.00 47.00 18.00 3.00  

35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล 25.00 51.00 23.00 1.00  

36.มีวจิารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่เหมาะสม 
20.00 53.00 27.00   

37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณโ์ลกและข้อมูล

ข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน 

29.00 49.00 21.00 1.00  

38.สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์มาใช้ในการ

วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้ 
26.00 53.00 21.00   

39.มีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 26.00 55.00 19.00   

 

 

 

 

 

 

 



-153- 
 

หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1.มีความรูค้วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง

ถูกต้อง 
4..08 0.516 มาก 

2.สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรยีนได้ 3.93 0.632 มาก 

3.มีความสามารถในการสื่อสารและท างานกับบุคลอื่น

ได้ทุกระดับ 
3.91 0.724 มาก 

4.ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะทาง

วิชาการเพื่อพัฒนางาน 
4.19 0.799 มาก 

5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.16 0.704 มาก 

6.มีทัศนคติที่ดตี่อการท างาน 4.26 0.743 มาก 

7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง 4.11 0.704 มาก 

8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม 3.98 0.990 มาก 

9.มีความรับผดิชอบต่องาน 4.31 0.961 มาก 

10.มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 3.84 0.594 มาก 

11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.11 0.900 มาก 

12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.16 0.775 มาก 

13.มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 4.13 0.834 มาก 

14.มีความอดทนสู้งาน 4.33 0.990 มาก 

15.มีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.01 0.488 มาก 

16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 3.99 0.516 มาก 

17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 3.95 0.743 มาก 

18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามที่ดี 4.14 0.834 มาก 

19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
3.89 0.775 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

20.มีความสามารถในการท างานกลุ่ม 3.88 0.834 มาก 

21.ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น 4.21 0.743 มาก 

22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 4.17 0.704 มาก 

23.มีความตัง้ใจมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน 

 
4.33 0.799 มาก 

24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน 4.40 0.640 มาก 

25.ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานในทุกๆด้าน 4.06 0.617 มาก 

26.ตรงต่อเวลา 4.06 0.676 มาก 

27.มีความซื่อสัตย์ 3.98 0.594 มาก 

28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน 4.10 0.941 มาก 

29.มีความเสียสละ 4.05 0.704 มาก 

30.มีความอ่อนน้อม 4.41 0.828 มาก 

31.รู้จักประนีประนอม 4.22 0.704 มาก 

32.แตง่กายสุภาพเรียบร้อย 4.20 0.640 มาก 

33.มีการกระตอืรอืร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ยู่

เสมอ 
4.21 0.828 มาก 

34.มีทัศนคติที่ดตี่อเพื่อนรว่มงาน 4.08 0.594 มาก 

35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการ

ข้อมูล 
4.00 0.704 มาก 

36.มีวจิารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่เหมาะสม 
3.93 0.676 มาก 

37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลก

และข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน 

4.06 0.617 มาก 
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หัวข้อในการประเมิน 
คะแนน 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

38.สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์มาใช้ใน

การวิเคราะหแ์ละเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้ 
4.05 0.516 มาก 

39.มีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.07  มาก 

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก 
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ตอนที่ 2 การวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร 

 
 

1.การวเิคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ โดย

นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อปริญญาตรี พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 78.0 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใน

การศึกษา คือ สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและความสามารถ สามารถ

น าความรูไ้ปปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าประกอบอาชีพอิสระ หรอืสร้างรายได้ด้วยตนเองใน

อนาคตได้ คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมโดยรวมมคีวามเหมาะสม คณาจารย์มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญในการเฉพาะทาง 

 

2. การวเิคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป โดยนักศกึษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป  มีผลการประเมินในแต่ละด้าน คือ 

ด้านบริบทของแต่ละหลักสูตร นักศึกษาที่ใชห้ลักสูตรนี้มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มีความเหมาะสมกับหลักสูตร เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมกับหลักสูตร การจัด

วิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะในโครงสร้างของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 , 4.21, 4.18 

คะแนน ตามล าดับ 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน อยู่ในระดับมาก  

 ด้านกระบวนการ พบว่า มีวธิีการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ 

การศกึษาดูงานเป็นต้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน อยู่ในระดับมาก 

 ด้านผลผลิตนักศึกษาผู้ใช้หลักสูตร มีความเห็นว่า ความเหมาะสมของระยะเวลาของ

การส าเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน อยู่ในระดับมาก  
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3. การวเิคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

วิชาเอกการจัดการทั่วไป โดยผู้ส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มีผลการประเมินในแต่ละด้าน คือ ด้านบริบท

ของหลักสูตรผู้ส าเร็จการศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้มีความเห็นว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก 

 ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 คะแนน 

ด้านกระบวนการ พบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ 

การศกึษาดูงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน 

ด้านผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา มีความเห็นว่า คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา

สอดคล้องกับ   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.08 คะแนน 

         นอกจากนี้ในด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี ้

พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและความรับผิดชอบ ต่อสังคมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม และยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสามารถการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม

สถานการณโ์ลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย  4.08 , 4.03, 3.79 คะแนน ตามล าดับ 

 

4.การวิเคราะห์การประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ  วิชาเอกการจัดการทั่วไป โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นของผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป พบว่าผู้ส าเร็จ

การศกึษาจากหลักสูตรนีม้ีคุณลักษณะที่มคีวามออ่นน้อม มกีารวางแผนการปฏิบัติงาน มีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย  4.41, 4.40, 4.33 คะแนน ตามล าดับ 

    นอกจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องการผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้

ความสามารถ  ดังนี้ 

4.1 มีความสามารถในการน าเสนอโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการท างานให้มปีระสิทธิภาพ 
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4.2 มีความขยัน อดทน มีลักษณะการเป็นผู้น า กล้าแสดงความคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก

และสามารถท างานภายใต้สภาวะการกดดัน 

4.3 รู้จักวิชาชีพของตนเอง 

4.4 มีไหวพริบ และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ 

4.5 รู้จักใฝห่าความรูใ้หม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

4.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลรอบข้าง 

4.7 สามารถน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

4.8 สามารถถ่ายทอดความรูแ้ก่ผู้อื่นได้ 
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แบบส ารวจความต้องการศึกษาระดับปรญิญาตรหีลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 ค าชี้แจง แบบส ารวจฉบับนีจ้ัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความตอ้งการศกึษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน า

ข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตรงตาม

มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และสอดคล้องกับความตอ้งการของ

แรงงาน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หนา้ข้อความที่เป็นค าตอบของท่าน 

1. ภูมิล าเนา 

       1.  พิษณุโลก     2. สุโขทัย 

       3. พิจติร      4. อุตรดิตถ ์

       5. อื่นๆ......................................................... 

2. เพศ 

 1. ชาย     2. หญิง 

3. อายุ 

  1. 17 ป ี       2.  18 ป ี  

 3. 19 ปี                                      4.  20 ป ี

 

4. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ    

หรอืไม่ 

 1.  สนใจ     2.  ไม่สนใจ 

 

ตอนที่ 3 ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการศกึษาต่อ 
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ตอนที่ 2 ปัจจัยในการเลือกศกึษาต่อระดับปริญญาตรี 

ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนีม้ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศกึษาต่อระดับปริญญาตรีมามากน้อย

เพียงใด 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

 

 

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร      

2.มีโครงการกู้ยมืจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.)      

3.รายได้ของผูป้กครองเพียงพอต่อคา่ใช้จ่ายในการศึกษา      

4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      

5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย      

6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้      

7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ      

8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วชิาชีพ 

การฝึกงานและการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 

     

9.สาขาฯ วชิามีระบบประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา      

10.คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง      

11.คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศกึษา      

12.คณาจารย์มคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

13.คณาจารย์มวีุฒิปริญญาโทจ านวนมาก      

14.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย      

15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน      

16.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีส าหรับนักศกึษา      

17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมอื และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย

และพร้อมการเรยีนการสอนและการท าวิจัย 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ 

ระดับความคดิเห็น  

 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน 

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมอื และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย 

และพร้อมการเรยีนการสอนและการท าวิจัย 

     

18.แหลง่ศกึษาค้นคว้าที่มคีวามพร้อมและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้สบืค้นขอ้มูล 

     

19.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมคีวาม

เหมาะสม 

     

20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา      

21.บัณฑติสาขาวิชาการจัดการ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      

22.สามารถน าความรู้ปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหนา้ ประกอบ

อาชีพอิสระ หรอืสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้ 

     

23.สาขาวิชาที่เรยีนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ

ความสามารถ 

     

24.มหาวิทยาลัยมีการน าความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือ

ชุมชนในท้องถิ่น 

     

25.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง      
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แบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ วิชาเอก

การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

 ค าชี้แจง แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โปรด

ตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะน าไปใช้ใน

การเสนอ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หนา้ข้อความที่เป็นค าตอบของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     2.  หญิง 

2. อายุ 

  1. ต่ ากว่า 20 ปี    2. 21 - 25 ป ี  

 3. 26 ปีขึ้นไป                                     

3. ระดับชั้นปี 

 1.  ช้ันปีที่ 1  2.  ช้ันปีที่ 2  

 3. ช้ันปีที่ 3      4.  ช้ันปีที่ 4 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านบริบทของหลักสูตร  

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน      

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร      

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีการพัฒนาการตามคุณลักษณะ

ของผู้ส าเร็จการศกึษา 5 ด้าน คอื ความรู้ คุณธรรม 

จรยิธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบและทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

2.โครงสรา้งหลักสูตร  

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร      

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต      

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ 

(เอกบังคับ เอกเลือก) 

     

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร  

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร      

(2)เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลตอ่การ

พัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน      

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน      
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน      

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอน 

     

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่

ส่งเสริมการจัดการเรยีนการสอน 

     

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/

งานวิจัยที่ใชใ้นการค้นคว้า 

     

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า

ศกึษาในหลักสูตร 

     

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน      

ด้านกระบวนการ  

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(1)มีการแนะน า ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และก าหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะวิชา 

     

(2)มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนือ้หาวิชา 

     

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาที่พึง

ประสงค์ 5 ด้าน 

     

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายในแตล่ะวิชา 

     

(5)มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนเช่น 

ปฐมนิเทศ  กีฬาสัมพันธ์ การศกึษาดูงาน เป็นต้น 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

  2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์

และนักศึกษา 

     

2.การวัดและประเมินผลการศกึษา      

(1)มีการชีแ้จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะ

วิชาให้ทราบ 

     

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล      

ด้านผลผลิต  

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการส าเร็จ

การศกึษา 

     

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

หลักสูตร 

     

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา      

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ 

วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

 ค าชี้แจง แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โปรด

ตอบแบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะน าไปใช้

ในการน าเสนอ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส าเร็จการศกึษา 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส าเร็จการศกึษา 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หนา้ข้อความที่เป็นค าตอบของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     2. หญิง 

2. อายุ 

  1.  21 - 30 ปี                               2.  31 – 40 ป ี   

           3.  41 ปีขึ้นไป 

3. หลังจากส าเร็จการศึกษา 

 1. ได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา 

   1. หนว่ยงานภาครัฐ   2.หนว่ยงานภาคเอกชน 

  3.  ประกอบอาชีพอิสระ  

 2.  ไม่มีงานท า    

 3.  ศกึษาต่อในระดับปริญญาโท   
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4. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 1. สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการท างาน    2. ไม่สามารถประยุกต์ใชใ้นการ

ท างาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

ด้านบริบทของหลักสูตร  

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

(1)สอดคล้องกับความตอ้งการของผูเ้รียน      

(2)เหมาะสมกับหลักสูตร      

(3)สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      

(4)ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ

การศกึษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คอืความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารเทศ 

     

2.โครงสรา้งของหลักสูตร  

(1)เหมาะสมกับหลักสูตร      

(2)เหมาะสมของจ านวนหน่วยกิต      

(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ 

เอกเลือก) 

     

3.เนือ้หาวิชาของหลักสูตร  

(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร      

(2)เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลตอ่การพัฒนา

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน      

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน      

(2)เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลตอ่การพัฒนา

คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

     

(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน      

(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรยีน      

ด้านปัจจัยเบื้องต้น  

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน      

(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน      

(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการ

จัดการเรยีนการสอน 

     

(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ต ารา/งานวิจัยที่ใช้

ในการค้นคว้า 

     

(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศกึษาใน

หลักสูตร 

     

(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน      

ด้านกระบวนการ  

1.การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

(1)มีการแนะน า ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และก าหนดกิจกรรมการเรยีน

การสอนในแต่ละรายวิชา 

     

(2)มีวธิีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เนือ้หาวิชา 

     

(3)มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการ

ตามคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(4)มีวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในแต่ละ

รายวิชา 

     

(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน เช่น ปฐมนเิทศ 

การศกึษาดูงาน เป็นต้น 

     

(6)มีการเปิดโอกาสใหน้ักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

     

(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนักศึกษา      

2.การวัดและประเมินผลการศกึษา  

(1)มีการช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตล่ะ             

รายวิชาให้ทราบ 

     

(2)ความเหมาะสมของวธิีการวัดและประเมินผล      

ด้านผลผลิต  

(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศึกษา                    

(2)ระยะเวลาที่ใชใ้นการส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ       

หลักสูตร 

     

(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา      

(4)คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศกึษาสอดคล้องกับ            

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา

หลักสูตรน้ี 

 

(1)มีความรูค้วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา      

(2)สามารถน าความรูท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป                

ประยุกต์ใชใ้นการท างาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย 

     

(3)สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกและความรับผดิชอบ ตอ่สังคม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

 

(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคับขององค์กรและสังคม และ

ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

     

(6)สามารถคิดวิเคราะหป์ัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้         

อย่างเป็นระบบ 

     

(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ร่วมกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใชใ้นงานได้ 

     

(8)มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย      

(9)สามารถปรับตัวและท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้      

(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง       

(11)สามารถน าเสนอความรู้เชงิวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

     

(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  

สถานการณโ์ลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ

นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑติต่อคุณภาพในงานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจาก 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 

 ค าชี้แจง แบบส ารวจฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โปรด

ตอบแบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะน าไปใช้

ในการน าเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 

ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน   หนา้ข้อความที่เป็นค าตอบของท่าน 

1. เพศ 

  1. ชาย     1. หญิง 

2. อายุ 

  1. ต่ ากว่า 30 ปี     2. 31 - 40 ปี   

 3. 41 – 50 ปี                                4.  51 – 60 ปี 

 5.61 ปีขึ้นไป 

3. วุฒกิารศึกษา 

 1.  ปริญญาตรี    2. ปริญญาโท   

 3. ปริญญาเอก 

4. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับใด 

 1. ระดับสูง     2.  ระดับกลาง 

 3.  ระดับปฏิบัติการ 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศกึษา 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

หัวข้อในการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น  

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

1.มีความรูค้วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง      

2.สามารถการประยุกต์ใชค้วามรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรยีนได้      

3.มีความสามารถในการสื่อสารและท างานกับบุคคลอื่นได้ทุก

ระดับ 

     

4.ให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ

เพื่อพัฒนางาน 

     

5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ      

6.มีทัศนคติที่ดตี่อการท างาน      

7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง      

8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม      

9.มีความรับผดิชอบต่องาน      

10.มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์      

11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส      

12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน      

13.มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่      

14.มีความอดทนสู้งาน      

15.มีความเชื่อม่ันในตนเอง      

16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน      

17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน      

18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามที่ดี      

19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมยั      

20.มีความสามารถในการท างานกลุ่ม      

21.ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น      
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หัวข้อในการประเมิน 

 

ระดับความคดิเห็น ( ร้อยละ ) 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ที่สุด 

1 

22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น      

23.มีความตัง้ใจมุง่มั่นในการปฏิบัติงาน      

24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน      

25.ให้ความร่วมมอืกับหนว่ยงานในทุกๆด้าน      

26.ตรงต่อเวลา      

27.มีความซื่อสัตย์      

28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน      

29.มีความเสียสละ      

30.มีความอ่อนน้อม      

31.รู้จักประนีประนอม      

32.แตง่กายสุภาพเรียบร้อย      

33.มีการกระตอืรอืร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ยู่เสมอ      

34.มีทัศนคติที่ดตี่อเพื่อนร่วมงาน      

35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล      

36.มีวจิารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่เหมาะสม 

     

37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณโ์ลกและข้อมูลข่าวสาร

เพื่อการพัฒนางาน 

     

38.สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรอืคณิตศาสตร์มาใช้ในการ

วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้ 

     

39.มีจิตส านึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ      
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติ

การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

รวมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๓/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จงึออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็น

ต้นไป 

 ข้อ  ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน

ข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 การตีความ การวินิจฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อ

ประกอบการพิจารณาก็ได้ 

 ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
พมิพ์ส าเนา                                                     
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 “คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งสว่นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 “คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย”  หมายความว่า คณะกรรมการประจ า

คณะหรอืวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 “คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิทยาลัยที่ เป็นส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้สว่นราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

เกี่ยวกับการศกึษาของนักศึกษา โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะหรอืวิทยาลัย 

 “ปีการศึกษา”  หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วันที่ ๑ มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศกึษา 

 “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย ๑ ปี

การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย

กว่า ๑๕ สัปดาห์ 

 “ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย ๑ ปี

การศกึษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลา

ศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

 

หมวด ๑ 

การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา 

 ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษา

ต่อเนื่องจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง 

หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรอืประกาศนยีบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

 ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา 

  ๗.๑  มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรอืคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาคราวๆ ไป ตามประกาศและรายละเอียดที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ๗.๒  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่าหรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ

สาขาวิชานั้น ๆ 

  ๗.๓  มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรอืคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

อื่น เพื่อเข้าศกึษาในชั้นปีที่ ๒ ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศกึษา 

  ๘.๑  นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศกึษาเพื่อรับปริญญาตรี 

  ๘.๒  นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศกึษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยรับเข้าศกึษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรยีนไม่เต็มเวลา 

  ๘.๓  นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียน

และ/หรือท าการวิจัย โดยไม่มีสทิธิรับปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัย 

 ข้อ ๙  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  ๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นว่ามีวทิยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย 

  ๙.๒  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ี่มคีุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 

   ๙.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๖ 

   ๙.๒.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศกึษา 

   ๙.๒.๓ มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า ๒.๐๐ และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย

ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต

และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ ส าหรับ

ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน ๒ เท่าของแผนการศึกษาโดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่

น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร 

  ๙.๓  การขอโอนมาเป็นนักศกึษามหาวิทยาลัยจะตอ้งปฏิบัติดังนี้ 

   ๙.๓.๑ ยื่ นค าร้ อ งต่ อมหาวิทยาลั ยตามแบบที่ ก าหนด  โดยส่ งถึ ง

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศกึษา 
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   ๙.๓.๒ ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียบผลการเรียนและรายละเอียด

เนือ้หารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง 

  ๙.๔ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะภาควิชาและ

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๑๐ การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๑ การศกึษาเพื่อปริญญาที่สอง 

  ๑๑.๑ นักศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศกึษาต่อปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 

  ๑๑.๒ การแสดงความจ านงขอเข้าศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่

ก าหนดโดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศกึษา 

  ๑๑.๓ การรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของ

คณะภาควิชาและ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๑.๔ การเทียบโอนหน่วยกิต 

   ๑๑.๔.๑ รายวิชาที่ได้ศกึษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิมจะได้รับ

พิจารณาเทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศกึษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหนว่ยกิตไม่ได้ให้

ตัดออก 

   ๑๑.๔.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตใหน้ าความตามข้อ ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม 

   ๑๑.๔.๓ นักศึกษาอาจขอศกึษาในหลักสูตรควบ ๒ ปริญญาได้ตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๒  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

  ๑๒.๑ ผูท้ี่ผ่านการสอบคัดเลือกและผูท้ี่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ 

๑๑ ไปรายงานตัวเพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมดว้ย

หลักฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ 

  ๑๒.๒ ผูท้ี่ไม่ไปรายงานตัวภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ก าหนดให้รายงานตัวจะถือ

ว่าสละสทิธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา 
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หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 

 

 ข้อ ๑๓ ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น ๓ รูปแบบ 

คือ การศกึษาในระบบ ประกอบด้วย การศกึษาภาคปกติ การศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก

ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศกึษาดังนี้ 

  ๑๓.๑ การศกึษาในระบบ ประกอบด้วย 

   ๑๓.๑.๑ การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการใช้

ระบบทิวภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็

ได้ภาคการศึกษาฤดุร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์โดยก าหนดจ านวนช่ัวโมง

เรียนและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรือ

อาจเทียบจ านวนช่ัวโมงและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันเป็น 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

เท่ากับจ านวนช่ัวโมงเรียนและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ

โดยประมาณ 

   กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จ าเป็นต้องเปิดสอนใน

ภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ การฝึกงานหรอืการฝึกภาคสนามหรือกรณีศึกษา

เฉพาะการบริหารจัดการรายวิชานั้นใหถ้ือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศกึษาปกติ 

 ๑๓.๑.๒ การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ 

ใช้ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาค

การศึกษาเพื่อปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดยก าหนดจ านวนช่ัวโมงและ

จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบ

จ านวนช่ัวโมงและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับ

จ านวนช่ัวโมงเรยีนและจ านวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน ๒ ภาคการศกึษาปกติโดยประมาณ 

  ๑๓.๒  การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด

จุดมุ่งหมายรูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น

เงื่อนไขส าคัญของการศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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  ๑๓.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม

ความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 

สภาพแวดล้อม สื่อ หรอืแหล่งความรู้อื่น ๆ ส าหรับจ านวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรู้ของ

แตล่ะรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๔ หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิ

ตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

  ๑๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้

อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่

รู้สามารถคิดอย่างมเีหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม

ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน า

ความรูไ้ปใช้ในการด าเนินชีวติ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 

  มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ

บูรณาการใด ๆ ก็ได้โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาขาของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศกึษาทั่วไป โดยใหม้ีจ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หนว่ยกิต 

  อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ

ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา

ทั้งนีจ้ านวนหนว่ยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษา

เพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หนว่ยกิต 

  ๑๔.๒  หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

และวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้โดยให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมดังนี ้

 ๑๔.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกว่า ๘๔ หนว่ยกิต 

 ๑๔.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกว่า ๑๑๔ หนว่ยกิต 

 ๑๔.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม่นอ้ยกว่า ๔๒ หนว่ยกิต 
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 มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่

หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และ

วิชาโทต้องมีจ านวนหนว่ยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชา

ที่ก าหนดในหลักสูตร 

 กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่

สองอกีไม่น้อยกว่า ๓๐ หนว่ยกิต และให้มจี านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หนว่ยกิต 

  ๑๔.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามที่

ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี โดยใหม้ีจ านวนหนว่ยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หนว่ยกิต 

  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดรายวิชาศึกษา

ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัด

มาตรฐานได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่

การศกึษาในระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕  การก าหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา 

(course) ในแต่ละกลุ่มวิชาประกอบด้วย เลขประจ ารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา 

(Course Name) จ านวนหนว่ยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวนช่ัวโมง

ศกึษาด้วยตนเองตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้ 

  ๑๕.๑ เลขประจ ารายวิชาแต่ละรายวิชาประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษร

ย่อของกลุ่มวิชาจ านวนไม่เกิน ๔ ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็น

ตัวเลข ๓ หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาส าหรับช้ันปี หลักสิบหรือตัว

เลขที่สองหมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึง

รายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใด ๆ ให้

เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๑๕.๒ ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของ

รายวิชานั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมี

เนือ้หารายวิชาสัมพันธ์ตอ่เนื่องกัน 

  ๑๕.๓ จ านวนหน่วยกิต จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติและจ านวน

ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้ก าหนดเป็นไปตามเกณฑใ์นข้อ ๑๖ 
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  จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด ๑ หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ ๒ ช่ัวโมง

ศกึษาด้วยตนเอง และ ๑ หนว่ยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ ๑ ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง 

 ข้อ ๑๖ การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัด

การศกึษาจ านวนหนว่ยกิตบ่งถึงเชงิปริมาณเนือ้หาการสอนการเรยีนและระยะเวลาเป็นช่ัวโมงที่

ใช้ของแตล่ะรายวิชา โดยใหถ้ือเกณฑด์ังนี้ 

  ๑๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศกึษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

  ๑๖.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้

เวลาท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

 ข้อ ๑๗ จ านวนหนว่ยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

  ๑๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ 

หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 

๑๒ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  ๑๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 

หนว่ยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 

๑๕ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  ๑๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ 

หนว่ยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน ๖ 

ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 

๔ ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน

และให้ระบุค าวา่ “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ทั้งนีใ้ห้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศกึษาแรกที่รับเข้าศกึษาในหลักสูตรนั้น 

 ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท าหน้าที่แนะน าและให้ค าปรึกษา 
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ตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละ

บุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังตอ่ไปนี้ 

  ๑๘.๑  การลงทะเบียนรายวิชาให้ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก

นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่า

ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ๑๘.๒ การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาของการ

เพิ่มถอนรายวิชา หากพ้นก าหนดนี้มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนรายวิชาในภาค

การศกึษานั้น 

  ๑๘.๓  รายวิชาใดที่เคยได้ล าดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก

ไม่ได้ 

  ๑๘.๔  การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

  ๑๘.๕  รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรอื P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ า

อีก 

  ๑๘.๖  การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต และไม่เกิน ๒๒ หนว่ยกิต 

  ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิตส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙  หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เต็มเวลา 

  ๑๘.๗ ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษา

ปกติให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

  ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วย

กิต ในภาคการศกึษาปกติ หรอืเกินกว่า ๑๐ หนว่ยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ 

  ส าหรับการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจ านวน

หนว่ย กิตลงทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศกึษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

  ๑๘.๘ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะและ

รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W 

  ๑๘.๙  นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใด ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอนและคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
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และได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตาม

ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษาจะได้รับอักษร V 

  หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นล าดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  ๑๘.๑๐  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด 

ๆ ก็ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยท าหนังสือขออนุมัติลาพัก

การศึกษาต่อคณบดี และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษา

สถานภาพนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ั้นจากทะเบียนนักศึกษา 

  ๑๘.๑๑  อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับ

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็น

ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างช าระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่

อนุมัตใิห้กลับเข้าเป็นนักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นก าหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษา

ผูน้ั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 

  ๑๘.๑๒  ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี

ข้อตกลงเฉพาะรายอธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิด

สอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยช าระค่าธรรมเนียมตาม

ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

  ข้อ๑๙ การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๓ 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้ส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ ๒๐  การวัดและประเมินผลการศกึษา 

  ๒๐.๑  มหาวิทยาลัยจัดใหม้ีการวัดผลการศกึษาลงทะเบียนภาคการศกึษาละไม่

น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  เมื่อได้ท าการประเมินผลการศกึษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่า

การเรียนรายวิชานั้นสุดลง 
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  ๒๐.๒ นักศึกษาต้องมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามแผนหรอืก าหนดการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาอื่น จึงจะมีสิทธิ

ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 

  ผูไ้ม่มสีิทธิได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับล าดับขั้น F หรอือักษร U  

  ๒๐.๓ มหาวิทยาลัยใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล 

นอกจากรายวิชาที่ก าหนดใหว้ัดและประเมินผลดว้ยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้นซึ่งไม่มคี่า

ล าดับขั้น 

  ๒๐.๔  สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ให้

ก าหนดดังนี้ 

  สัญลักษณ์ ความหมาย 

   A = ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 

   B+ = ดีมาก (VERY GOOD) 

   B = ดี  (GOOD) 

   C+ = ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 

   C = พอใช้  (FAIR) 

   D+ = อ่อน (POOR) 

   D = อ่อนมาก (VERY POOR) 

   F = ตก (FAILED) 

   S = เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

   U = ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

   I = การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 

   P = การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 

   V = ผูเ้ข้าร่วมศกึษา (VISITOR) 

   W = การถอนรายวิชา (WITHDRAWN) 

  ๒๐.๕  ระบบล าดับขั้น ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F 

ซึ่งแสดงผลการศกึษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแตล่ะรายวิชา และมีคา่ล าดับขั้นดังนี้ 

   ล าดับขั้น  A มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๔ 

   ล าดับขั้น  B+ มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๓.๕ 

   ล าดับขั้น  B มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๓ 

   ล าดับขั้น  C+ มีคา่ล าดับขั้นเป็น  ๒.๕ 
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   ล าดับขั้น  C มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๒ 

   ล าดับขั้น  D+ มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๑.๕ 

   ล าดับขั้น  D มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๑ 

   ล าดับขั้น  F มีคา่ล าดับขั้นเป็น ๐ 

  ๒๐.๖  ระบบอักษร S และ U  ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้วัด

และประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

  ๒๐.๗  อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน

รายวิชานั้นใหส้ าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การ

ให้อักษร I ต้องให้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด

อยู่ 

  นักศึกษาจะต้องด าเนนิการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์

ภายใน ๓๐ วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าช้ันเรียน หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นล าดับขั้น F หรอือักษร U 

  ๒๐.๘  อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอน

ต่อเนื่องอยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะ

บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย

ของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้น

ก าหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นล าดับขั้น F  หรอือักษร U 

  ๒๐.๙  อักษร V  เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงวา่ นักศกึษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ

ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจ

ใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอักษร V  เป็นอักษร W ได้ 

  ๒๐.๑๐  อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงวา่ 

   ๒๐.๑๐.๑ นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตาม

ข้อ ๑๙ 

   ๒๐.๑๐.๒  การลงทะเบียนผดิเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๘.๘ 

   ๒๐.๑๐.๓  การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินจิของอาจารย์ผู้สอนตาม

ข้อ ๒๐.๙ 

   ๒๐.๑๐.๔  นักศึกษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษานั้น 

   ๒๐.๑๐.๕ นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน 
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   ๒๐.๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยหรอืตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ ๑๙ 

  ๒๐.๑๑  อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ย 

  ๒๐.๑๒  การนับหน่วยกิตสะสม 

  ๒๐.๑๒.๑ รายวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+ , B+ C+ , C , D+ , D หรือ 

อักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหนว่ยกิตสะสม 

  ๒๐.๑๒.๒  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้

สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย 

  ๒๐.๑๒.๓  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น 

 ๒๐.๑๓ มหาวิทยาลัยจะค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิตและค่า

ล าดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 

 ๒๐.๑๔  ถ้านักศึกษาได้ล าดับขั้นในรายวิชาใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ

หลักสูตรสาขาวิชาได้ก าหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนได้ล าดับ

ขั้นเป็นไปตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

 ๒๐.๑๕  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

อื่นเป็นการช่ัวคราวอาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

 รายวิชาที่นักศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมีจ านวน

หน่วยกิตและจ านวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของ

คุณภาพและมาตรฐานหากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษา

สังกัด 

 ข้อ ๒๑  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษาและ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหค้ิดเป็นเลขทศนยิม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่ยัง

มีผลการเรียนเป็น “I”  ไม่น าหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การค านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

เรียนมารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชานั้น ๆ  

 กรณีที่นักศกึษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตก

และเรียนซ้ ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร 
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 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ ากว่า “C” หรือเรียน

รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น 

 

หมวด ๔ 

การลา  การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ 

 

 ข้อ ๒๒  การลา 

  ๒๒.๑ การลาป่วย 

  นักศึกษาผูใ้ดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลา

ต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ

มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทาง

ราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วน าไปขออนุญาตต่อ

อาจารย์ผู้สอน 

 ๒๒.๒  การลากิจ 

  นักศึกษาผู้ใดมีกิจจ าเป็นไม่สามารถเข้าช้ันเรียนในช่ัวโมงเรียนได้ ให้ยื่น

ใบลาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน  

หากไม่สามารถยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าช้ันเรยีน 

 ๒๒.๓  การลาพักการศกึษา 

  ๒๒.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศกึษาได้ ดังกรณีตอ่ไปนี้ 

   (๑) ถูกเรียนพล ระดมพล หรอืเกณฑเ์ข้ารับราชการทหาร 

   (๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่น

ใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

   (๓) เจ็บป่วยหรอืประสบอุบัติเหตุ 

   (๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

   (๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะเห็นสมควร 

  ๒๒.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา  ตลอดหนึ่ งภาค

การศึกษาปกติหรือมากกว่าให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง

คณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัตแิล้วแจง้มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
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  ๒๒.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค

การศึกษาปกติหรือมากกว่าจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค

การศกึษาปกติ 

 ๒๒.๔  การลาออก 

  นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึง

คณบดีแลว้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ ๒๓  การย้ายสาขาวิชา 

  ๒๓.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น 

  ๒๓.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   ๒๓.๒.๑ นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรยีนตามแผนการศึกษาใน

สาขาวิชาเดิมมาแล้ว ไม่นอ้ยกว่าสองภาคการศกึษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับภาคการศกึษาที่ลาพักหรอื

ถูกพักการศกึษา 

   ๒๓.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ

นั้นซึ่งท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ๒๓.๒.๓  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ใหอ้ยู่ในดุลยพินจิของคณะที่จะรับ

ย้ายไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ 

   ๒๓.๒.๔  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นจะสมบูรณ์ตอ่เมื่อได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนแปลงรหัสประจ าตัวใหม่แล้ว 

  ๒๓.๓  เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดจะน ามา

ค านวณหาค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ย 

 ข้อ ๒๔ การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

  ๒๔.๑ ตาย 

  ๒๔.๒ ลาออก 

  ๒๔.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 

 ๒๔.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผลตามข้อ ๒๕ 

 ๒๔.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมิได้ลาพัก

การศกึษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันปิดภาคการศกึษาปกติ 
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 ๒๔.๖ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าดว้ยวินัย

นักศึกษา 

 ๒๔.๗ มีเวลาศกึษาเกินระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖ 

 ๒๔.๘ ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 ข้อ ๒๕  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑก์ารวัดผล 

 ๒๕.๑ นักศึกษาภาคการศกึษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ

อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ดังตอ่ไปนี้ 

 ๒๕.๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิน้ภาค

การศกึษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศกึษา 

 ๒๕.๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิน้ภาค

การศกึษาปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศกึษากรณีเรยีนหลักสูตร 

๔ ปี เมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ 

นับตั้งแต่เริ่มเข้าศกึษากรณีหลักสูตร ๕ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศกึษาปกติที่ ๔ และที่ ๖ 

นับตั้งแต่เริ่มเข้าศกึษากรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

 ๒๕.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 

 ๒๕.๑.๔ ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร ๔ 

ปี เกิน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติกรณีหลักสูตร ๕ ปีและเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติกรณีเรียน

หลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

 ๒๕.๒ นักศึกษาภาคการศกึษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เมื่ออยู่ในเกณฑข์้อใดข้อหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

  ๒๕.๒.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค

การศกึษาเพื่อปวงชนที่ ๓ นับแต่เริ่มเข้าศกึษา 

  ๒๕.๒.๒  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค

การศกึษาเพื่อปวงชนที่ ๖. ที่ ๙. ที่ ๑๒. ที่ ๑๕ , ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี

เรียนหลักสูตร ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๖, และที่ ๙ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

กรณีหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

  ๒๕.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังไม่รับ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๘๐ 
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  ๒๕.๒.๔  ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนกรณีเรียน

หลักสูตร ๔ ปี เกิน ๑๒ ภาคการศกึษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร (ต่อเนื่อง) 

 ๒๕.๓  การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่

นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ 

หรอืต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาที่ ๔ หรอืที่ ๖ หรอืภาคการศกึษาใดที่มผีลให้นักศึกษาผู้นั้น

พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการ

เสียโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผู้นั้นได้

ทดลองเรียนรายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถท าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนด โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาค

การศึกษาถัดไป จ านวนวิชาและจ านวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่

ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิากคณบดี 

 ๒๕.๔  การเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ 

กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อท าค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ทั้งนีต้้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๑๗ จึงจะถือว่า

นักศึกษาผูน้ั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๒๕.๕ นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ

รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F”  และให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาโทษตามวินัยนักศึกษา 

 

หมวด ๕ 

การเสนอให้ส าเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ ๒๖ ระยะเวลาส าเร็จการศกึษา นักศกึษาจะส าเร็จการศกึษาได้ตอ้งมรีะยะเวลา

ศกึษาดังนี้ 

  ๒๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๙ ภาคการศกึษาเพื่อปวงชนและไม่ก่อน 

๑๔ ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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  ๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศกึษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศกึษาเพื่อปวงชนและไม่

ก่อน ๑๗ ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  ๒๖.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาค

การศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน ๖ ภาคการศกึษาเพื่อปวงชน

และไม่ก่อน ๘ ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ข้อ ๒๗ เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษา ผูท้ี่ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรระดับปริญญา

ตรตี้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 

  ๒๗.๑ มีความประพฤติดี 

  ๒๗.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไข

ที่ก าหนดของสาขาวิชานั้น 

  ๒๗.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และได้ค่า

ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ด้วย 

  ๒๗.๔ มีระยะเวลาส าเร็จการศกึษาตามข้อ ๒๖ 

   การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดกรณี

ที่นักศกึษาผูใ้ดไม่ประสงค์จะขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา

อนุมัติค าขอเป็นกรณีพิเศษก็ได้ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 

 ข้อ ๒๘ เกณฑ์การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่งและปริญญาตรีเกียรตนิิยมอันดับสอง พ.ศ.๒๕๔๙ 
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หมวด ๖ 

การให้เหรยีญรางวัลแก่ผู้เรยีนดี 

 

 ข้อ ๒๙ การให้รางวัลแก่ผู้เรยีนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติ ที่เรียน

ดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดี

ประจ าปีตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

  ๒๙.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

   ๒๙.๑.๑ เหรียญทอง 

    (๑) ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่

เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่

นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U 

หรอืเรียนซ้ าในรายวิชาใด และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้แต่ ๓.๗๕ ขึน้ไป 

    (๒)  ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า

ในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแหง่ตัง้แต่ ๓.๗๕ ขึน้ไป 

   ๒๙.๑.๒  เหรียญเงิน 

    (๑) ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่

เรียนดีตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่

นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U  

หรอืเรียนซ้ าในรายวิชาใด และมีคา่ล าดับขั้นคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดตัง้แต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔ 

    (๒)  ส าหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด

หลักสูตรโดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ า

ในรายวิชาใดทั้งในสถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบัน

เดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแหง่ตัง้แต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔ 

  ๒๙.๒  เหรียญรางวัลเรียนดีประจ าปี 

   ๒๙.๒.๑  เหรียญทองแดง 
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    (๑)  ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง 

ให้แก่นักศกึษาที่เรยีนดีประจ าการศึกษาหนึ่ง ๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติใน

ปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ไม่เคยได้รับล าดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษา

นั้น และต้องมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศกึษานั้น ตั้งแต ่๓.๕๐ ขึน้ไป 

    (๒)  จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระท าผิดวินัย

นักศึกษา 

    (๓) ไม่เคยมีวชิาใดได้ล าดับขั้นต่ ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับ

ระดับคะแนน 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๙ 

  

 

 

 (ประพาส   ลิมปะพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพบิูลสงคราม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖ 

(๕/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ จงึมมีตอิอกข้อบังคับไว้ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัด

การศกึษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ และให้ใชค้วามตอ่ไปนีแ้ทน 

  “๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หนว่ยกิต และไม่เกิน ๒๒ หนว่ยกิต” 

  ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๒๐.๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ 

  “๒๐.๑๖ ส าหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพก ากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้

เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้” 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

  

 (ประพาส   ลิมปะพันธุ์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 
พมิพ์ส าเนา                                                     
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ค าสั่งคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ ๐๒๕ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ 

-------------------------- 

  

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีนโยบายให้ทุกคณะด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมี

เป้าหมายให้หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฉบับปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและ

สามารถประกาศใชไ้ด้ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๕๕ เพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน ๔ หลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการจึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) ดังนี ้

 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

 ๑.๑ อาจารย์วุฒิชัย  สหัสเตโช ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริว้ธงชัย กรรมการ 

 ๑.๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์สิรกิาญจน์ ศวิะแพทย์ กรรมการ 

 ๑.๔ อาจารย์นฤมล พิษณุวรานนท์ กรรมการ 

 ๑.๕ อาจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการ 

 ๑.๖ อาจารย์ ดร.ธวิช สุดสาคร กรรมการ 

 ๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศริิวงษ์ กรรมการ 

 ๑.๘ อาจารย์อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

      ๒.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 

 ๒.๑ ผูช่้วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พงษ์เดช ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๒.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรา วงศแ์สงเทียน กรรมการ 

 ๒.๓ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อน้ กรรมการ 

 ๒.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รุจาภา แพ่งเกสร กรรมการ 

 

พมิพ์ส าเนา                                                     
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 ๒.๕ อาจารย์ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการและเลขานุการ 

       ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ๓.๑ อาจารย์ณภัทร วุฒธะพันธ์ ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๓.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย์จรีภัทร ใจอารยี์ กรรมการ 

 ๓.๓ อาจารย์อรนุช สืบบุญ กรรมการ 

 ๓.๔ อาจารย์ ดร.จรีพงษ์ มะปะวงศ์ กรรมการ 

 ๓.๕ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ กรรมการ 

 ๓.๖ ศาสตราจารย์ ดร.บุญคง หันจางสทิธิ์ กรรมการ 

 ๓.๗ อาจารย์บุญลดา คุณาเวชกิจ กรรมการและเลขานุการ 

     ๔.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ๔.๑ อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๔.๒ อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม กรรมการ 

 ๔.๓ อาจารย์พัชญ์ธนัน ศริิกิจเสถียร กรรมการ 

 ๔.๔ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล กรรมการ 

 ๔.๕ อาจารย์ ดร.จันทร์จริา พยัคฆ์เพศ กรรมการ 

 ๔.๖ อาจารย์อรรถพร เลิศอรา่มแสง กรรมการและเลขานุการ 

 จึงให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อเกิด

ผลดตี่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ (TQF) พ.ศ.๒๕๕๒ 

 

                              สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 

                                (รองศาสตราจารย์สุวารีย์   วงศ์วัฒนา) 

                             คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

ท่ี  ๗๐๒ / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการวพิากษ์หลักสูตร 

…………………………………. 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ก าหนดจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยเป้าหมายท่ีจะให้ทุก

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงครามมีการปรับปรุงแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามจึงขอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการวพิากษห์ลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ประกอบด้วย 

 ๑) อาจารย์วุฒชิัย             สหัสเตโช ประธานคณะกรรมการด าเนนิงาน 

 ๒) ดร.ณกมล จันทร์สม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

 ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ขันธนภา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก) 

 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ร้ิวธงชัย กรรมการ 

 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิกาญจน ์ ศวิะแพทย์ กรรมการ 

 ๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน กรรมการ 

 ๗) อาจารย์นฤมล พษิณุวรานนท์ กรรมการ 

 ๘) อาจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการ 

 ๙) อาจารย์อรนุช สบืบุญ กรรมการ 

 ๑๐) อาจารย์จิระภา จันทร์บัว กรรมการ 

 ๑๑) อาจารย์อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังน้ีตัง้แตว่ันท่ี      กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

 

สั่ง   ณ   วันท่ี    ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัต ิ พรหมเสน) 

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

 

 

พมิพ์ส าเนา                                                     
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายวุฒิชัย  สหัสเตโช 

              (ภาษาอังกฤษ) Mr. Wuttichai Sahattacho 

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 วัน-เดือน-ปีเกิด 17  มกราคม  2521 

 เลขหมายประจ าตัวประชาชน 3 6508 00803 04 2 

 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์  0-5526-7103 

  โทรสาร  0-5526-7103 

  E-MAIL  :  Aj:thum@hotmail.com. 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรังสติ 2547 

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต 2545 
 

 เอกสารทางวิชาการ 

1. หนังสือวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

2. หนังสือวิชาสถิตสิ าหรับการจัดการและธุรกิจ 

 

 งานวจิัย 

ป ี ต าแหน่ง เรื่อง 

2547 ผูร้่วมวจิัย ความพึงพอใจของผูป้ระกอบการที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปี 2547 แหล่งทุน

คณะวทิยาการจัดการ 

2549 หัวหนา้โครงการ การศกึษารูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์สูค่วามยั่งยืน กรณีศึกษา วัด วัง ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก (หัวหนา้โครงการ) แหล่งทุน สภาวิจัย

แหง่ชาติ 
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ป ี ต าแหน่ง เรื่อง 

2553 หัวหนา้โครงการ สืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก แหล่งทุน 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

2554 หัวหนา้โครงการ ดนตรีมังคละมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  

เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 7 รอบ  

84 พรรษา (แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก) 

2554 หัวหนา้โครงการ การเพิ่มมูลค่าอาหารโดยใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นประเภท

ศลิปะการแสดงพื้นบ้าน บริเวณลุ่มแม่น้ าน่าน ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวจิระภา   จันทร์บัว  

              (ภาษาอังกฤษ) Miss Jirapa   Junbua  

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 วัน-เดือน-ปีเกิด 16 สิงหาคม 2531 

 เลขหมายประจ าตัวประชาชน 1-4599-00125-97-0 

 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์  0-5526-7103 

  โทรสาร  0-5526-7103 

  E-MAIL  :  Jirapa_tuckky@hotmail.co.th 

 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

กจ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555 

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางอรวรรณ   ไพโรจน์วุฒิพงศ์ 

              (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Orawan  Pairodwoottipong 

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 วัน-เดือน-ปีเกิด 19  พฤษภาคม  2523 

 เลขหมายประจ าตัวประชาชน 3 6599 0070 35 5 

 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์  0-5526-7103 

  โทรสาร  0-5526-7103 

  E-MAIL  :  orawan1905@hotmail.com 

 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
 

 เอกสารทางวิชาการ 

1. หนังสือวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 

2. หนังสือวิชาองค์การและการจัดการ 

3. หนังสือวิชาความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

4. หนังสือวิชาการจัดองค์การธุรกิจ 
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 งานวจิัย 

ป ี ต าแหน่ง เรื่อง 

2549 ผูร้่วมวจิัย การศกึษารูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์สูค่วามยั่งยืน กรณีศึกษา วัด  วัง ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก แหล่งทุน สภาวิจัยแหง่ชาติ 

2553 ผูร้่วมวจิัย สืบค้นอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก แหล่งทุน 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

2554 ผูร้่วมวจิัย ดนตรีมังคละมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก  

เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๗ รอบ ๘๔ 

พรรษา (แหล่งทุนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก) 

2554 หัวหนา้โครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการผลิตอาหาร   

ภูมปิัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวชาวไทยของ

จังหวัดพิษณุโลก 

2554 หัวหนา้โครงการ ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้กล้วยตากของนักท่องเที่ยวในจังหวัด

พิษณุโลก แหล่งทุนคณะวิทยาการจัดการ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายไพศาล   ริ้วธงชัย 

              (ภาษาอังกฤษ) Mr. Phaisan Rewthongchai 

 ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ (ทางด้านการตลาด) 

 วัน-เดือน-ปีเกิด 8  มิถุนายน  2499 

 เลขหมายประจ าตัวประชาชน 3 1198 00048 40 9 

 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์  0-5526-7103 

  โทรสาร  0-5526-7103 

  E-MAIL  : r.phaisan@hotmail.com 

 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

D.PA. (Doctor of Pubic Administration Centro Escoler University 2529 

M.B.A. (General Management) Manuel L. Quezon 

University 

2526 

B.S.B.A. (Marketing) Lyceum of the Philippines 2523 
 

 เอกสารทางวิชาการ 

 1.   เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



-206- 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5.  ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสริิกาญจน์   ศวิะแพทย์ 

              (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Sirikarn Sivabaedya 

 ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ (ทางด้านบริหารธุรกิจ) 

 วัน-เดือน-ปีเกิด 8  พฤศจกิายน 2501 

 เลขหมายประจ าตัวประชาชน 3 5006 00171 03 5 

 ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ต าบลพลายชุมพล  อ าเภอเมอืง   จังหวัดพิษณุโลก  65000 

  โทรศัพท์  0-5526-7103 

  โทรสาร  0-5526-7103 

  E-MAIL  :  Sirikarn8325@hotmail.com 

 

 ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา จากสถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

M.B.A. (Business Administration) Philippines Women University 2529 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 2523 
 

 เอกสารทางวิชาการ 

1. หนังสือวิชาองค์การและการจัดการ 

2. หนังสือวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

 งานวจิัย 

ป ี ต าแหน่ง เรื่อง 

2554 

 

ประธานโครงการ ปัจจัยที่มตี่อแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ 

 

 

 


