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 5. รูปแบบของหลักสูตร 

       5.1 รูปแบบ  

            เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

       5.2 ภาษาที่ใช้ 

  มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาหลัก 

เป็นต าราเรียนภาษาไทย และต าราภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

       5.3 การรับเข้าศึกษา 

          รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี  

       5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่มี  

       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาเดียว 

 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2552 

โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่  1  ของปีการศึกษา  2555 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรใีนการ

ประชุมครั้งท่ี  8/2554  เม่ือวันที่  27  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2554  

 ได้รับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี  10/2554  

เมื่อวันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 

 ได้รับอนุมัติ /เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  

เมื่อวันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555 

 

 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  2557 

 

 8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

      วิชาเอกการตลาด 

1. นักการตลาด 

2. นักวิจัยการตลาด 

3. พนักงานหรือผู้บริหารระดับต้นในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิเช่น ฝ่าย 

วางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้า

สัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก และฝ่าย

การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น 
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วิเคราะห์ทางการเงิน ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง

เศรษฐกิจ และเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้ประเทศไทยมีการพัฒนาก าลังคน

ที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน ให้มีความรู้ ความสามารถเท่าทันในระดับสากล และสามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

    11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

          สังคมโลกในกระแสโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อสังคม และวัฒนธรรม ท าให้เกิดลักษณะ

สังคมแห่งการเรียนรู้ บุคลากรจึงต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ และปรับตัว เพื่อพัฒนา

สังคมให้เติบโตอย่างย่ังยืนโดยมุ่งเน้นให้บุคคลตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    11.3 สรุปผล 
           วิชาเอกการตลาด  

           1.มีการปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจากเดิม 132 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต  

           2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเดิมในบางวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับธุรกิจใน

ปัจจุบัน 

           3.เพิ่มรายวิชา บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  

           4.เพิ่มรายวิชา กตล 351 จริยธรรมธุรกิจส าหรับนักการตลาด  

           5.เพิ่มรายวิชา กตล 223 การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์  

           6.เพิ่มรายวิชา กตล 422 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์  

            วชิาเอกการเงิน 

           1.ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 132 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต  

           2.ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาเดิมในบางรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน  

          3.เพิ่มรายวิชา บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

          4.ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เพิ่มเติมในรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ 1 วิชา 

          5.ปรับเพิ่มรายวิชา การจัดการความเส่ียงเป็นวิชาเอกบังคับ 

          6.ปรับลดรายวิชา กงน 431 การเงินการธนาคาร เป็นวิชาเอกเลือก เนื่องจากเนื้อหา

บางส่วนใกล้เคียงกับรายวิชา กงน 231 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 

          7.ปรับเพิ่มรายวิชา กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 

 

 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

      พันธกิจของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร          

            หลักสูตรนี้มีการพฒันาดังนี้                                                      

 1.ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  พัฒนาและเพิ่มวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง 

เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
            2.สร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

            3.มีแนวทางในการที่จะให้ผู้จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของธุรกิจ 
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            4.พัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน มีภูมิปัญญา

ท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

            ภาควิชาบรหิารธุรกิจมีพนัธกจิท่ีสอดคล้องกับมหาวทิยาลัยดังนี้  
            1.ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            2.สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคมทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
            3.บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม 
            4.ศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
            5.พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล  
 

 13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

      13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลักสูตรที่เปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

   13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

    จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยส านัก

นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   13.1.2   หมวดวิชาเฉพาะ 

    จ านวนไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต โดยความรับผิดชอบของภาควิชา

บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 

    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเป็นวิชา

เลือกเสรีจากทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

      13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

 หมวด วิชาศึกษาทั่วไป ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ หรือภาควิชาอื่น 

        หมวดวชิาเลือกเสรี ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ หรือภาควิชาอื่น 

 

      13.3  การบริหารจัดการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและด าเนินงานด้านวิชาการให้

เป็นไปตามแผนงาน รวมท้ังประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอื่นที่ให้บริการการสอน และ

คณะหรือภาควิชาอื่นที่รับบริการสอนจากภาควิชาบริหารธุรกิจในส่วนของตารางสอน เนื้อหา

สาระรายวิชา การวัดและประเมินผล เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 
          “สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของบุคลากรทางธุรกิจผู้ทรงคุณค่าและคุณธรรม” 
    1.2 ความส าคัญ 
          เพื่อรองรบัการพฒันาด้านเศรษฐกจิของประเทศและการเปดิเสรทีางการค้าในกลุ่มอาเซียน

โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสิทธิภาพในด้านการบริหารธุรกิจ 
    1.3 วัตถุประสงค์ 

          1.เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางด้านการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

          2.เพื่อให้บัณฑิตเกิดความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาและ

บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

          3.เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหม่ันเพียร มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

สังคม และประเทศชาติ   

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม 

ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม

การตลาดและความต้องการของธุรกิจ 
 

 

- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ

วิเคราะห์ความต้องการและ

แนวโน้มความเปล่ียนแปลง

ของอุตสาหกรรม 

- ความพึงพอใจของหน่วยงาน

ที่รับบัณฑิตเข้าท างาน 

- ผลการวิจารณ์ประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก 

- ผลการส่งนิสิตไปฝึกทักษะ

ทางอาชีพ 

2. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน 

- ส ารวจความต้องการของ

นิสิตและผู้สอน 

- จ านวนครั้งในการส ารวจ มี

ไม่น้อยกว่า 1ครั้ง/ปี 

- รายงานการส ารวจแสดง

ข้อมูล 

3. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ 

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์

ให้มีประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพเพื่อน ามาใช้ปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน 

- ปริมาณงานด้านการ

ให้บริการวิชาชีพการเข้าอบรม 

สัมมนา การศึกษาต่อ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

          ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

          มีการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเท่าท่ีจ าเป็น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

          ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น           เดือนมิถุนายน – กันยายน 

ภาคการศึกษาปลาย        เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

ภาคฤดูร้อน                  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

          ด าเนนิการเรยีนการสอนในวันและเวลาราชการ 

     2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          1. ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
          2. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

     2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

          ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มี

รูปแบบแตกต่างจากเดิม โดยที่นิสิตจะมีสังคมที่กว้างข้ึน ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นิสิตต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสมนอก  

จากนี้คือปัญหาด้านทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาจากต าราเรียนที่

เป็นภาษาอังกฤษ 

      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

          1. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานิสิตด้านการปรับตัว คณะสังคมศาสตร์ จะ

จัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตรุ่นพี่ 
          2. กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ คณะสังคมศาสตร์จะจัด

โครงการอบรม มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตรุ่นพี่ 
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      2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

          วิชาเอกการตลาด  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

               วิชาเอกการเงิน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

               วิชาเอกธรุกิจระหว่างประเทศ 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปีที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปีที่ 4 - - - 90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 90 90 
 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 14 

          2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 6,480,000 12,960,000 19,440,000 25,920,000 25,920,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 6,480,000 12,960,000 19,440,000 25,920,000 25,920,000 

 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน 3,888,000 7,776,000 11,664,000 15,552,000 15,552,000 

ค่าใช้สอย 1,296,000 2,592,000 3,888,000 5,184,000 5,184,000 

ค่าวัสดุ 324,000 648,000 927,000 1,296,000 1,296,000 

รายจ่ายอื่นๆ 324,000 648,000 927,000 1,296,000 1,296,000 

รวม (ก) 5,832,000 11,664,000 17,406,000 23,328,000 23,328,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000 

ค่าที่ดิน -  - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000 

รวม (ก) + (ข) 6,480,000 12,960,000 19,350,000 25,920,000 25,920,000 

จ านวนนิสิต * 270 540 810 1,080 1,080 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

*หมายเหตุ  จ านวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช่จ่ายต่อหัวนิสิต 24,000 บาทต่อปี 
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           3.1.3 รายวิชา 
            1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนี้ 

กลุ่มวิชาภาษา ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
            - ภาษาไทย ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review  

 
            - ภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication I  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 131 French for Communication I  

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 133 German for Communication I  

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 134 German for Communication II  

มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ             3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Science for Life Quality Development and Environment  

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

 
กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์  

ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
- วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน  9  หน่วยกิต ดังนี้ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

- วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

มศว 355 พุทธธรรม  3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism 
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มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม         3(2-2-5) 

SWU 361 Music and Human Spirit  

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                                       3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย    3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics, Government and Law  

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์  3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

มศว 367 กฏหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน        3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  
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1. หมวดวิชาเฉพาะ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า   87  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 

วิชาแกน 
ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
บธบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

BBA 111 Microeconomics  

บธบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

BBA 112 Macroeconomics  

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

BBA 121 Principles of Accounting  

บธบ 131 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

BBA 131 Business Finance  

บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 

BBA 151 Statistics and Business Research Methodology  

บธบ 152 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

BBA 152 Business Law  

บธบ 222 การภาษีอากร 3(3-0-6) 

BBA 222 Taxation  

บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

BBA 241 Principles of Marketing  

บธบ 251 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

BBA 251 Principles of Management  

บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

BBA 261 Human Resource Management  

บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

BBA 351 Business Information Systems  

บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

BBA 352 Quantitative Analysis for Decision Making in Business  

บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1     3(2-2-5) 

BBA 371 Business English I  

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2   3(2-2-5) 

BBA 372 Business English II   

บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

BBA 451 Production and Operation Management  

บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

BBA 452 Strategic Management  
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วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 
                  วิชาเอกการตลาด 
วิชาเอกบังคับก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
กตล 211 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

MKT 211 Consumer Behavior  

กตล 221 การส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 221 Marketing Communication  

กตล 321 การจัดการการขาย  3(3-0-6) 

MKT 321 Sales Management               

กตล 351 จริยธรรมธุรกิจการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 351 Marketing Business Ethics  

กตล 371 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 371 Marketing Management  

กตล 381 ทักษะอาชีพทางการตลาด                           0(0-0-120) 

MKT 381 Training Practicum in the Industry  

กตล 421 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

MKT 421 Direct Marketing      

กตล 431 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

MKT 431 International Marketing  

กตล 441 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 

MKT 441 Marketing Research                          

กตล 461 สัมมนาปัญหาการตลาด 3(2-2-5) 

MKT 461 Seminar in Marketing Problems         

กตล 471 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

MKT 471 Service Marketing  

กตล 472 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6) 

MKT 472 Small and Medium Enterprises Management  

 
วิชาเอกเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
กตล 222 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6) 

MKT 222 Product and Brand Management      

กตล 223 การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

MKT 223 Electronic Marketing  

กตล 271 การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6) 

MKT 271 Tourism and Hotel Marketing  
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กตล 422 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

MKT 422 Advertising and Public Relations  

กตล 423 กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

MKT 423 Pricing Strategy and Decision     

กตล 424 การตลาดโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

MKT 424 Logistic Marketing  

 
                  วิชาเอกการเงิน 

วิชาเอกบังคับก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
กงน 231 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 231 Financial Institution and Markets  

กงน 261 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 261 Computer Applications in Finance  

กงน 281 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

FIN 281 Managerial Accounting  

กงน 282 การบัญชีชั้นกลางส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 282 Intermediate Accounting for Finance  

กงน 311 การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 311 Financial Statements Analysis  

กงน 312 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 312 Financial Management  

กงน 321 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

FIN 321 Principles of Investment  

กงน 391 ทักษะทางอาชีพทางการเงิน 0(0-0-120) 

FIN 391 Training Practicum in the Industry  

กงน 411 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

FIN 411 International Finance  

กงน 421 การจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 

FIN 421 Risk Management  

กงน 471 สัมมนาทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 471 Seminars in Finance  

กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 491 Finance Business Ethics  
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วิชาเอกเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
กงน 412 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

FIN 412 Personal Finance  

กงน 413 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 

FIN 413 Profit Planning and Control  

กงน 414 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 414 Analysis and Evaluation of Financial Project  

กงน 415 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

FIN 415 International Trades and Investments  

กงน 422 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

FIN 422 Securities Analysis  

กงน 423 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 423 Financial Derivatives  

กงน 431 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 

FIN 431 Money and Banking  

กงน 432 นโยบายการเงิน การคลัง 3(3-0-6) 

FIN 432 Monetary and Fiscal Policy  

กงน 433 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 

FIN 433 Credit Management  

กงน 434 การจัดการธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6) 

FIN 434 Commercial Bank Management  

กงน 441 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

FIN 441 Principles of Insurance  

กงน 451 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 

FIN 451 Real Estate Appraisals  

กงน 472 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 472 Research in Finance  

 
                   วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
วิชาเอกบังคับก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้  
ธปท 221 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 221 International Trade  

ธปท 241 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 241 International Business Environment 
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ธปท 242 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

INB 242 Cross-Cultural Management  

ธปท 311 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 311 International Marketing  

ธปท 321 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 321 International Finance  

ธปท 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 361 English for International Business Communication  

ธปท 371 ทักษะอาชีพส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 0(0-0-120) 

INB 371 Training Practicum in the Industry  

ธปท 411 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 411 Consumer Behavior in International Market  

ธปท 431 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 431 International Business Research  

ธปท 441 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 441 International Strategic Management  

ธปท 451 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 451 Seminar in International Business Management  

ธปท 481 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 481 International Business Ethics  

 
วิชาเอกเลือกก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ของแต่ละสาขาวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ 
ธปท 412 การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

INB 412 Electronic Commerce  

ธปท 413 การตลาดบริการระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 413 International Service Marketing  

ธปท 442 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 3(3-0-6) 

INB 442 Global Supply Chain Management  

ธปท 443 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 443 Entrepreneurship for International Business  

ธปท 444 การปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 444 International Business Operation  

ธปท 445 การจัดการส่งออกและการน าเข้า 3(3-0-6) 

INB 445 Export and Import Management 
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ธปท 452 สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 452 Current Issues in International Business  

ธปท 453 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค 3(3-0-6) 

INB 453 International Business in ASEAN and Asia-Pacific Countries  

 
4.หมวดวิชาโท 

ก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนวิชาโท ท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 

 
3.หมวดรายวิชาเลือกเสรี 
ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หมายเหตุ  ก าหนด ให้นิสิตฝึกงาน 1 ครั้ง จ านวน 120 ชั่วโมง เม่ือเรียนจบปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2    

และลงทะเบียนได้ในปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 

 
 ความหมายของรหัสวิชา  
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ประกอบด้วย อักษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก 
รหัสอักษร มีความหมายดังนี้ 
SWU  หรือ  มศว  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
รหัสตัวเลข  หมายถึง 
เลขรหัสหลักที่ 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 
หมายเลข  1 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  1 
หมายเลข  2 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  2 
หมายเลข  3 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  3 
หมายเลข  4 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  4 
เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่  

หมายเลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย 
หมายเลข  2-3 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
หมายเลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
หมายเลข  5-7 หมายถึง กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 

          เลขรหัสหลักท่ี 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ  
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2. หมวดวิชาแกน   ประกอบด้วย อักษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก 
รหัสอักษร มีความหมายดังนี้ 
บธบ  และ  BBA  หมายถึง  รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ 
รหัสตัวเลข  หมายถึง 
เลขรหัสหลักที่ 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 
หมายเลข  1 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  1 
หมายเลข  2 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  2 
หมายเลข  3 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  3 
หมายเลข  4 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  4 
เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาแกน ได้แก่  

หมายเลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 

หมายเลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี 

หมายเลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาการเงิน 

หมายเลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด 

หมายเลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจ 

หมายเลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารงานบุคคล 

เลขรหัสหลักที่ 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ  
 

3. หมวดวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก ประกอบด้วย อักษร 3 หลักและเลข 3 หลัก 
แต่ละสาขาวิชา มีความหมายดังนี้ 

3.1 วิชาเอกการตลาด   
กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก  ประกอบด้วย อักษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก  

          รหัสอักษร มีความหมายดังนี้  
กตล  และ  MKT  หมายถึง  รายวิชาด้านการตลาด 
รหัสตัวเลข  หมายถึง 
เลขรหัสหลักที่ 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 

หมายเลข  1 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  1 
หมายเลข  2 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  2 
หมายเลข  3 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  3 
หมายเลข  4 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  4 
เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาการตลาด ได้แก่  

หมายเลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายเลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชากลยุทธ์การตลาด 
หมายเลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 
หมายเลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัยการตลาด 
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หมายเลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาจริยธรรม 

หมายเลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา 

หมายเลข  7 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด 

หมายเลข  8 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะทางอาชีพ 

เลขรหัสหลักที่ 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ  

 
3.2 วิชาเอกการเงิน 

         กลุ่มวชิาเอกบงัคับและกลุ่มวชิาเอกเลือก  ประกอบด้วย อกัษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก  
         รหัสอักษร มีความหมายดังนี้  

กงน  และ  FIN  หมายถึง  รายวิชาด้านการเงิน 

รหัสตัวเลข  หมายถึง 
เลขรหัสหลักที่ 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 

หมายเลข  1 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  1 
หมายเลข  2 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  2 
หมายเลข  3 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  3 
หมายเลข  4 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  4 
เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาการเงิน ได้แก่  

หมายเลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทางการเงิน 
หมายเลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชาการลงทุนและการจัดการความเส่ียง 
หมายเลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาสถาบันการเงิน 
หมายเลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการประกันภัย 
หมายเลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ 

หมายเลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศ 

หมายเลข  7 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและการวิจัย 

หมายเลข  8 หมายถึง กลุ่มวิชาบัญชี 

หมายเลข  9 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะทางอาชีพ 

เลขรหัสหลักที่ 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ  

 
               3.3 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
          กลุ่มวชิาเอกบงัคับและกลุ่มวชิาเอกเลือก  ประกอบด้วย อกัษร 3 หลัก และ เลข 3 หลัก  
          รหัสอักษร มีความหมายดังนี้  

ธปท  และ  INB  หมายถึง  รายวิชาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 

รหัสตัวเลข  หมายถึง 
เลขรหัสหลักที่ 1  หมายถึง  ระดับชั้นปี 

หมายเลข  1 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  1 
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หมายเลข  2 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  2 
หมายเลข  3 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  3 
หมายเลข  4 หมายถึง วิชาส าหรับชั้นปีที่  4 
เลขรหัสหลักที่ 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  

หมายเลข  1 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 
หมายเลข  2 หมายถึง กลุ่มวิชาการเงินและเศรษฐกิจ 
หมายเลข  3 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิจัย 
หมายเลข  4 หมายถึง กลุ่มวิชากลยุทธ์และการจัดการ 

หมายเลข  5 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา 

หมายเลข  6 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

หมายเลข  7 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะทางอาชีพ 

หมายเลข  8 หมายถึง กลุ่มวิชาจริยธรรม 

เลขรหัสหลักที่ 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ  
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1.1.4 แผนการศึกษา   

 
วิชาเอกการตลาด 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 152  กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หรือ 3(2-2-5) 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 2 วิชา  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

(เลือก) 

3(2-2-5) 

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

(เลือก) 

3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 112  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 หรือ 3(2-2-5) 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1  

วิชาแกน 1 วิชา  

บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

กตล 211  พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

วิชาโท 2 วิชา 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 หรือ 3(2-2-5) 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2  

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 131 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 251 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

กตล 221  การส่ือสารการตลาด 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

บธบ 321 การภาษีอากร 3(3-0-6) 

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

กตล 321 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

กตล 371  การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

กตล 351 จริยธรรมธุรกิจการตลาด 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 1 วิชา  

บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา  

กตล 421 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

กตล 471 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

กตล 472 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

กตล  381 ทักษะอาชีพทางการตลาด 0(0-0-120) 

รวม 15 หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 1 วิชา  

บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา  

กตล 431 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

กตล 441 การวิจัยตลาด 3(2-2-6) 

กตล 461 สัมมนาปัญหาการตลาด 3(2-2-6)  

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกิต  
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วิชาเอกการเงิน 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 วิชา  

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

บธบ 121  หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

รวม 15  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย 3(2-2-5) 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

บธบ 131 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

บธบ 251 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

กงน 231 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

กงน 281 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 152 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

กงน 261 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 

กงน 282 การบัญชีชั้นกลางส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 222 ภาษีอากร 3(3-0-6) 

บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

กงน 311 การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 

วิชาโท 2 วิชา 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

กงน 312 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

กงน 321 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา  3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

กงน 421 การจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) 

กงน 381 ทักษะอาชีพทางการเงิน 0(0-0-120) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา  

กงน 411 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

กงน 471 สัมมนาทางการเงิน 3(2-2-5) 

กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา  3(3-0-6) 

รวม 15  หน่วยกิต  
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วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ   

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป 3 วิชา  

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 152 กฏหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หรือ 3(2-2-5) 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

รวม 15  หน่วยกิต  
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป   

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 1 หรือ 3(2-2-5) 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1  

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 251 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

ธปท 241 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 2 หรือ 3(2-2-5) 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2  

วิชาแกน 1 วิชา  

บธบ 131  การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

ธปท 221 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

ธปท 242 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

บธบ 222 การภาษีอากร 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

ธปท 311 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

ธปท 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาศึกษาทั่วไป  

มศว xxx รายวิชาในกลุ่มศิลปศาสตร์ 3(2-2-5) 

วิชาแกน 3 วิชา  

บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(2-2-5) 

วิชาเอกบังคับ 1 วิชา  

ธปท 321 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต  
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 2 วิชา  

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 2 วิชา  

ธปท 411 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 

ธปท 481 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3(3-0-6) 

วิชาโท 1 วิชา 3(3-0-6) 

ธปท 371 ทักษะอาชีพส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 0(0-0-120) 

รวม 18  หน่วยกิต  

 

 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 1 วิชา  

บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา  

ธปท 431 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

ธปท 441 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

ธปท 451 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3(3-0-6) 

รวม 15  หน่วยกิต  
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            3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

SWU 111 Thai for Communication  

          ศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การเขียนพรรณนา

ความ  สรุปความ ย่อความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการ ส่ือสาร ฝึกปฏิบัติการ

ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย                
 

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์  3(2-2-5) 

SWU 112 Thai Literary Review  

            ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทย

ในงานวรรณกรรม  ท้ังนี้โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication I  

          พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึก

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน  น าภาษาอังกฤษไปใช้ใน

การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication II  

          พฒันาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรยีนรู้เพื่อการส่ือสารในยุคโลกาภิวัตน ์โดยฝกึ

ทักษะภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยส่ือกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่หลากหลาย  ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้าง

ความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication I  

          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและ

กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษา  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อ

พัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication II  

          พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ  พัฒนาการ

น าเสนอข้อมูลและความคิด  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการกระบวนการเรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบย่ังยืน 

 

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 131 French for Communication I  

          ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่านและเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 132 French for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 131  

          ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษา

ฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น 

 
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 133 German for Communication I  

          ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด 

อ่านและเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 134 German for Communication II  

 บุรพวิชา : มศว 133  

          ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน

ภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
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มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 135 Chinese for Communication I  

          ศกึษาภาษาจนีเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรยีนรู้และฝกึฝนทักษะด้านการฟงั พดู อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท้ังใน

และนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 136 Chinese for Communication II  

          ศกึษาภาษาจนีเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวชิาภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

ย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับ

ที่สูงขึ้น 

 
มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 137 Japanese for Communication I  

          ศกึษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร โดยเรยีนรู้และฝกึฝนทักษะด้านการฟงั พดู อ่าน 

และเขียน เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายท้ังใน

และนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 138 Japanese for Communication II  

          ศกึษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการส่ือสาร ต่อจากวชิาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจ าวัน ในสถานการณ์ที่

หลากหลายย่ิงขึ้น  ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน

ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น 

 

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ             3(2-2-5) 

SWU 141 Information Literacy Skills  

          ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการส่ือสาร  พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิง

ข้อมูล  การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ  และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  ตลอดจนฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ 

ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment  

          ศกึษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ์วทิยาศาสตรป์ระยุกต์ และเทคโนโลยี ศกึษาระบบ

นิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมท้ังศึกษาผลกระทบของ

ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้

ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติสุขอย่างย่ังยืน 

 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 3(2-2-5) 

SWU 143 Science for Life Quality Development and Environment  

          ศกึษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักท่ีเกีย่วขอ้งกับปรากฏการณโ์ลกรอ้น ภาวะ 

เรือนกระจก และความไม่ย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงาน

ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับส่ิง 

แวดล้อม มีความย่ังยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  การสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน  การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุขและย่ังยืน 
 

มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

SWU 144 Mathematics in Daily Life  

          ศกึษาคณติศาสตรก์บัการใช้เหตุผล  ความรู้ทางสถิต ิ คณติศาสตรส์ าหรบัผู้บรโิภค  

คณิตศาสตร์กับศิลปะ  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   และเป็นฐานความคิดใน

เชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle  

          ศกึษาหลกัการและแนวคิดของสขุภาวะแบบองค์รวม  การบรูณาการแนวคิดดังกลา่วเขา้กบั

วิถีชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม 

 

มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงานและจิต 3(2-2-5) 

SWU 341 Physical Science, Laws of Nature, Energy and Spirit  

          ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของ กาลิเลโอ   

กฎของนิวตัน ทฤษฎีของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร -พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์  

ควอนต้ัม  ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์  น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และ

ความจริงแท้ของจิต 
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มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(2-2-5) 

SWU 151 General Education for Human Development  

          ศกึษาความหมาย ความส าคัญ และคณุค่าของวิชาศกึษาท่ัวไป ท้ังทางด้านมนษุยศาสตร ์

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการส่ือสาร  

การแสวงหาความรู้  การพัฒนาจิตใจ  การพัฒนาเชาว์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 

และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม 3(2-2-5) 

SWU 251 Man and Society  

          ศกึษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัมนษุย์และสังคม ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก  โดยมุ่งให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจ ในพฤติกรรมของมนุษย์ และน าความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มี

ความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม  ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ 

และอารยธรรมของมนุษย์   มีจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่าง

สันติตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life  

          ศกึษาแนวคิดทางด้านสุนทรยีศาสตร ์แสวงหาประสบการณแ์ละคณุค่าของสุนทรยีะท่ีมีต่อ

การด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ท้ังที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง

ดนตรี วรรณกรรม  สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ ส่ือและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

          ศกึษาและพฒันาบคุลิกภาพท้ังท่ีเปน็รปูธรรมและนามธรรม เพื่อการด าเนนิชีวิตท่ีดีงาม 

มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม 

ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(2-2-5) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

          ศกึษาแนวคิดและปรชัญา ปรชัญาในเชงิบรูณาการ ท้ังกระแสตะวันออกและตะวันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดท่ีสัมพันธ์กับชีวิต สังคม

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 3(2-2-5) 

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics  

          ศกึษาการใช้เหตุผลและจรยิธรรม  สรา้งเสรมิให้เปน็ผู้ใฝรู่้ความจรงิและคดิอย่างมีเหตุผล  

ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  เหตุผลจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทท่ี

เกี่ยวข้อง ด้วยส่ือและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ 3(2-2-5) 

SWU 354 Man and Peace  

          ศกึษาแนวคิดเกีย่วกบัสันติภาพและการจดัการความขัดแย้งในชีวิตครอบครวั ชุมชน 

สังคม ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา  ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์  ท่ีเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวล

มนุษยชาติ 

 

มศว 355 พุทธธรรม  3(2-2-5) 

SWU 355 Buddhism  

          ศกึษาภูมิปญัญาและกระบวนการคิดจากพทุธธรรมท่ีเกีย่วขอ้งกับการด ารงชีวติ การพฒันา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม  ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์  ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่

การด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา   3(2-2-5) 

SWU 356 Literature for Intellectual Powers  

          ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิง

คิดวิเคราะห์ท่ีก่อให้เกิดพลังปัญญา  พลังจินตนาการ และพลังในการด าเนินชีวิต อันจะช่วย

พัฒนาการด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ ์

 
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

SWU 357 Art and Creativity  

          ศกึษา ค้นควา้เก่ียวกับพลงัความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อใหเ้กิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ใน

ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 
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มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   3(2-2-5) 

SWU 358 Music and Human Spirit  

          ศกึษาและแสวงหาประสบการณท์างด้านดนตรีที่กวา้งและหลากหลาย  ดนตรีจากอดีตและ

ร่วมสมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรี

ในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลายหลาย 

 
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม         3(2-2-5) 

SWU 361 Music and Human Spirit  

          ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่

พัฒนาจากกระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์

การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม 

 

มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                                       3(2-2-5) 

SWU 362 Man and Civilization  

          ศกึษาและเปรยีบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุ่คโบราณถึง

ปัจจุบัน  ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปล่ียนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมี

ผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน  รวมท้ังการศึกษาในส่วนที่

เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก 

 

มศว 363 มนุษย์กับการเมือง การปกครอง และกฎหมาย    3(2-2-5) 

SWU 363 Man and Politics, Government and Law  

          ศกึษาธรรมชาติของสังคมมนษุย์และสังคมการเมือง  การจดัระเบยีบทางการเมือง  

องค์กรที่ใช้อ านาจการปกครอง  การรวมกลุ่มทางการเมือง  กระบวนการทางการเมือง  พฤติกรรม

และพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐ โดยเน้นระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมาย

ที่มีความส าคัญ ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์  3(2-2-5) 

SWU 364 Economy in Globalization  

          ศกึษาพื้นความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร ์ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สภาพเศรษฐกจิไทย

และเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจน

บทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

SWU 365 Principles of Modern Management  

          ศกึษาแนวคิดและหลักการจดัการ ทฤษฎีการจดัการสมัยใหม่ แนวคิดเกีย่วกบัการจดัการ

องค์กรการจัดการทรัพยากรขององค์กร  ประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการ

สมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่

ก้าวหน้าและสันติสุข 

 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม 3(2-2-5) 

SWU 366 Social Psychology  

          ศกึษาจติวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤตกิรรมของมนุษย์ พฤตกิรรมสังคม  ตัวแปร

ต่างๆทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์  โครงสร้างทางสังคม  

กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ

ก้าวร้าวพฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการส่ือสาร การโฆษณาชวนเชื่อ  และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 

 

มศว 367 กฏหมายทั่วไป 3(2-2-5) 

SWU 367 Legal Studies  

          ศกึษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกบั

ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท ล าดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย  กฎหมาย

ส าคัญที่จ าเป็นต้องรู้ในการด าเนินชีวิต โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

SWU 371 Creativity, Innovation and Technology  

          ศกึษาค้นคว้าและฝกึปฏิบตักิระบวนการพฒันาความคิดสรา้งสรรค์ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ    

การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน  ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ ส่ือที่หลากหลาย 

 

มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

SWU 372 Local Wisdom  

          ศกึษาและคน้คว้าภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภูมิปญัญาชุมชน ภูมิปญัญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิด                 

การเรียนรู้ การพัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตน

ในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 
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มศว 373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 373 Man and Community  

          ศกึษาค้นคว้าเพื่อพฒันาภูมิลักษณช์มุชน ภูมิลักษณท่ี์แสดงความเปน็ท้องถ่ิน 

ลักษณะเฉพาะและความผสานสัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทาง

วัฒนธรรมและพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม  โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 

SWU 374 Ethical Careers for Community  

          ศกึษาค้นคว้า และพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง  ปลูกฝัง สร้าง

ส านึก และสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้น

กระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน        3(2-2-5) 

SWU 375 Good Governance in Community Management  

          ศกึษาค้นคว้า ปลูกฝงัแนวคิด และการปฏิบตัธิรรมาภิบาลการบรหิารจดัการชุมชน บรหิาร

จัดการบนความถูกต้องและนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วน

ร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อท่ีหลากหลาย 

 
หมวดวิชาแกน 

บธบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 

BBA 111 Microeconomics  

          ศกึษาความหมาย ลักษณะและวธีิการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ปญัหาเศรษฐกจิ การท าหนา้ท่ี

ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุป

สงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและ

ต้นทุนการผลิต ต้นทุนระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมากซึ่ง

เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษของหน่วยผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่

สมบูรณ์ การก าหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ การ

ก าหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน  
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บธบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

BBA 112 Macroeconomics  

          ศกึษาแนวคิดวา่ด้วยธุรกรรมทางเศรษฐกจิ การไหลเวยีนในระบบเศรษฐกจิ วิธีการในการ

วัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ 

วัฏจักรธุรกิจและการเคล่ือนไหวขึ้นลงของรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการ

คลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการวิเคราะห์รายได้ การค้าและ

การเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจ าเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบ 

 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

BBA 121 Principles of Accounting  

          ศกึษาความหมาย วัตถปุระสงค์ของการจดัท าบญัชี และประโยชนข์องข้อมูลทางการบญัชี 

แม่บททางการบัญชี หลักการและขั้นตอนในการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

ระบบใบส าคัญ และระบบเงินสดย่อย 

 

บธบ 131 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

BBA 131 Business Finance  

  บุรพวิชา  : บช 121 หลักการบัญชี  

          ศกึษาหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการการเงิน  เปา้หมายและความส าคัญของการ

จัดการทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงินและการเคล่ือนไหวของเงินทุน การวางแผนและ

พยากรณ์ทางการเงิน  การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน  การพิจารณาการลงทุน การจัดหาเงินทุน 

โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน 

 

บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 

BBA 151 Statistics and Business Research Methodology  

          ศกึษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ และประโยชนข์องสถติแิละการวิจยัทางธุรกิจ 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน 

จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย  

การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ และวิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์

มาใช้ในการเตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการ

วิจัย  ประเมนิผลการวิจัย 
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บธบ 152 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

BBA 152 Business Law    

          ศกึษาหลักกฎหมายแพง่และพาณชิย์ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคล ทรพัย์ ทรพัย์สิน 

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง  เอกเทศ

สัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ 

 

บธบ 222 การภาษีอากร 3(3-0-6) 

BBA 222 Taxation  

          ศึกษาหลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ  ตามประมวลรัษฎากร  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก  ณ 

ที่จ่าย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพาสามิต  อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษีอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี การยกเว้นภาษี และความรับผิดในการ

เสียภาษี 

 

บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

BBA 241 Principles of Marketing     

           ศกึษาความรู้พื้นฐาน ลกัษณะและหนา้ที่ของการตลาด สิ่งแวดลอ้มทางการตลาด การแบง่

ส่วนตลาดและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
บธบ 251 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

BBA 251 Principles of Management     

          ศกึษาแนวความคิดต่าง ๆในการจัดการ ทฤษฏทีี่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ สภาพแวดลอ้ม

ต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ในการวางแผน การจัดองค์การ การสั่ง

การ และการควบคุม  

 
บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

BBA 261 Human Resource Management  

          ศกึษาหลกัและหนา้ที่ส าคัญเก่ียวกับการจัดการงานบคุคล การวางแผนก าลงัคน การจัดการ

คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดี

ความชอบตลอดจนมีสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจของคนงาน และระบบการจัดการแบบมี

ส่วนร่วม 
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บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

BBA 351 Business Information Systems  

          ศกึษาแนวคิด ทฤษฎแีละการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และคอมพวิเตอร์เทคโนโลย ี

เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย การฝึกปฏิบัติการใช้

ซอร์ฟแวร์ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

 

บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

BBA 352 Quantitative Analysis for Decision Making in Business  

          ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบโปรแกรมเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ  ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอย

และตัวแบบการจ าลองปัญหาที่เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

 

บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1     3(2-2-5) 

BBA 371 Business English I  

          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ ส าหรับ การอ่าน การฟัง การพูด และ

การเขียน ต ามโครงสร้าง ค าศัพท์ และข้อความ ทางธุรกิจเบื้องต้น  ท่ีใช้ในเอกสาร การสนทนา  

การโต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

 

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

BBA 372 Business English II   

          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ ส าหรับ การอ่าน การฟัง การพูด การ

เขียน ตามโครงสร้าง ค าศัพท์ และข้อความทางธุรกิจ ขั้นกลาง  ที่ใช้ในเอกสาร การสนทนา  การ

โต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

 

บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

BBA 451 Production and Operation Management  

          ศกึษาความหมายและหนา้ท่ีของการจดัการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การวาง

แผนผังกระบวนการผลิต  การวิเคราะห์เลือกท าเลท่ีตั้งโรงงาน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงเหลือ 

ระบบจัดซื้อและระบบบ ารุงรักษา 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 52 

บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

BBA 452 Strategic Management  

          ศกึษาความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  ระดับและ

ประเภทของกลยุทธ์  กระบวนการจัดการกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและ

ภายในของกิจการ  การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การ

น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร 

 

หมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือก 

- วิชาเอกการตลาด 

   หมวดวิชาเอกบังคับ 

กตล 211 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

MKT 211 Consumer Behavior  

           ศกึษาความหมายและรปูแบบของพฤติกรรมของผู้บรโิภค  รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา  

สังคมวิทยา  ความโน้มเอียงในการซื้อ  ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจ  การมองเห็นปัญหา  การ

เสาะแสวงหาข้อมูลในการแก้ปัญหาการหาทางเลือก  การประเมินค่าทางเลือก  การตัดสินใจซื้อ   

สิทธิของผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการด าเนินการตลาด 

 

กตล 221 การสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 221 Marketing Communication  

           ศกึษาบทบาทของการส่ือสาร ในการ ส่งเสริมการตลาด  แนวคิดท่ีใช้ในการส่ือสาร

การตลาด  เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  การขายโดยใช้

พนักงานขาย การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง 

 

กตล 321 การจัดการการขาย  3(3-0-6) 

MKT 321 Sales Management               

           ศกึษาและวเิคราะห์ถงึหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขายท่ีจะจัดการให้นโยบาย

และกลยุทธ์การขายสอดคล้องกับนโยบายการตลาดและนโยบายธุรกิจ  การจัดสายงานบริหารของ

ฝ่ายขาย การอบรมพนักงานขาย การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานขาย  การประเมินผลงาน

และการให้ผลตอบแทนพนักงานขาย  การจัดสรรงบประมาณ  การแบ่งเขตและการก าหนดโควต้า

การขาย ตลอดจนการใช้พนักงานขายร่วมกับความพยายามขายในด้านอื่น  ๆ  ท้ังศิลปการขายและ

เทคนิคการขาย 
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กตล 351 จริยธรรมธุรกิจการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 351 Marketing Business Ethics  

           ศกึษาหลักการด าเนนิงานทางธุรกิจการตลาดอย่างมีจรยิธรรม หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ขององค์กรต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ  การ ส่งเสริมบุคลากรให้มี

คุณธรรมและจริยธรรม การ สร้างจิตส านึกทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาล

อย่างย่ังยืนในการประกอบธุรกิจทางด้านการตลาด 

 

กตล 371 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 371 Marketing Management  

           ศกึษากระบวนการจดัการการตลาด  การวิเคราะห์  วางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์  ด าเนินการ 

และควบคุมกิจกรรมทางการตลาด  ในการ สร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึงพอใจส าหรับ

ผู้บริโภค 

 

กตล 381 ทักษะอาชีพทางการตลาด                           0(0-0-120) 

MKT 381 Training Practicum in the Industry   

           ปฏิบตังิานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ า

กว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว 

 

กตล 421 การตลาดทางตรง 3(3-0-6) 

MKT 421 Direct Marketing      

           ศกึษาแนวคิด หลักการ ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของการตลาดทางตรง  การตลาด

แบบสร้างสัมพันธภาพ  การสร้างฐานข้อมูล   การตลาดด้วยส่ืออิเล็คทรอนิกส์  การใช้เครื่องมือและ

การก าหนดกลยุทธ์การตลาดทางตรงส าหรับผู้บริโภค 
 

กตล 431 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

MKT 431 International Marketing  

           ศกึษาบทบาทและความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ  องค์กรระหว่างประเทศ การ

จัดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การหาและการเลือกตลาด  การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม  ช่องทางจ าหน่าย  การช าระเงิน  การขนส่งและพิธีการศุลกากร  นโยบาย

การค้าของแต่ละประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมและองค์การการค้าระหว่างประเทศ 
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กตล 441 การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) 

MKT 441 Marketing Research                            

  บุรพวิชา : บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ      

           ศกึษาบทบาทและความส าคัญของการวิจยัตลาดท่ีมีต่อองค์การธุรกิจ  การออกแบบการ

วิจัย  ระเบียบวิธีวิจัยตลาด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาด  ฝึกปฏิบัติการวิจัยตลาดเฉพาะกรณี  

รวมท้ังการใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด 

 

กตล 461 สัมมนาปัญหาการตลาด 3(2-2-5) 

MKT 461 Seminar in Marketing Problems         

           ศกึษาวิเคราะห์ปญัหาทางการตลาด  และการจัด โครงการ สัมมนา เสนอผลการ วิเคราะห์

ปัญหาทางการตลาดเฉพาะเรื่องต่อที่ประชุมสัมมนา 

 

กตล 471 การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

MKT 471 Service Marketing  

           ศกึษาลักษณะและความส าคัญของตลาดบรกิาร ประเภทของธุรกิจบริการ การวางแผนและ

กลยุทธ์การตลาด ส าหรับธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ 

 

กตล 472 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6) 

MKT 472 Small and Medium Enterprises Management  

           ศกึษาลักษณะและการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง  การวางแผนส าหรับธุรกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง  การเลือกท าเลท่ีตั้ง  การวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก  การสร้างข้อ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและการวิจัยตลาด  การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง  การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง  รวมท้ังการจัดการทางการเงินและการบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและ

ขนาดกลาง 

 

     หมวดวิชาเอกเลือก 

กตล 222 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6) 

MKT 222 Product and Brand Management      

           ศกึษาประเภท  และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์  การบริหารสายผลิตภัณฑ์  แนวคิดในการ

จัดการและวิธีการจัดการตราสินค้า รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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กตล 223 การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์  3(3-0-6) 

MKT 223 Electronic Marketing               

           ศกึษา ความจ าเป็น หลักพื้นฐานและประโยชน์ของการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ 

กระบวนการทางการตลาด โมเดลของการท าการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่

สนับสนุนการท าการตลาดอิเล็คทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ ระบบการช าระเงิน 

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการท าการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์และ

ประเด็นปัญหาต่างๆท่ีอยู่ในความสนใจ 
 

กตล 271 การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6) 

MKT 271 Tourism and Hotel Marketing  

           ศกึษาลักษณะและความส าคัญของการตลาด  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  หน้าที่และ

สถาบันการตลาด  จิตวิทยาในการซื้อของผู้บริโภค  เปรียบเทียบการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยว

และการโรงแรมกับสินค้าประเภทอื่น ๆ นโยบายการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่องทา งการจ าหน่าย 

การซื้อและการขาย การก าหนดราคาและเงื่อนไขราคา บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อตลาดการท่องเที่ยว

และโรงแรม  

 

กตล 422 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

MKT 422 Advertising and Public Relations  

           ศึกษาหน้าที่  ความส าคัญ  และบทบาทของตัวแทนบริษัทโฆษณา  และแผนกโฆษณาของ

องค์การ ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าแผนและกลยุทธ์การโฆษณา  การวางแผน  การเลือกสื่อ  การ

จัดท างบประมาณ  และการประเมินแผนโฆษณา  ศึกษาความส าคั ญขอบเขตและบทบาทของการ

ประชาสัมพันธ์  กระบวนการสื่อสาร  การก าหนดนโยบาย  รูปแบบแผนและกลยุทธ์  การเลือกสื่อ  และ

กระบวนการประชาสัมพันธ์ส าหรับองค์การธุรกิจ หน่วยงานราชการ และองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

 
กตล 423 กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

MKT 423 Pricing Strategy and Decision     

           ศกึษาทฤษฎีและเทคนคิกลยุทธ์การก าหนดราคา วิธีการและวัตถุประสงค์การก าหนดราคา  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและข้อจ ากัดในการก าหนดราคา  เครื่องมือในการวิเคราะห์  พัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงของราคา และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 
กตล 424 การตลาดโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

MKT 424 Logistic Marketing  

           ศกึษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของการตลาดโลจสิติกส์ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัการ

ไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผู้บริโภค รวมถึงความส าคัญของการตลาดโลจิสติกส์

ที่มีต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ  
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- วิชาเอกการเงิน 

   หมวดวิชาเอกบังคับ 

กงน 231 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 231 Financial Institution and Markets  

          ศกึษาโครงสร้าง และขอบเขตการด าเนนิงานของสถาบนัการเงิน รวมถงึตลาดการเงินท้ัง

ตลาดเงิน และตลาดทุน หลักการบริหารสถาบันการเงิน บทบาทของสถาบันการเงิน และตลาด

การเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  นโยบายการเงินการคลังของภาครัฐท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน 

และสถาบันการเงิน ตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ ในตลาดเงิน และตลาดทุน 

 

กงน 261 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 261 Computer Applications in Finance  

          ศกึษาการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูท่ีใช้ในทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปในงานทางการเงินด้านต่างๆ ส าหรับการพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและ

การควบคุมทางการเงิน ตลอดจนการสร้างแบบจ าลองทางการเงินต่างๆให้สอดคล้องตามแต่ละ

สถานการณ์ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นหาข้อมูลทางการเงิน 

 
กงน 281 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

FIN 281 Managerial Accounting  

          ศึกษาวิธีการน าข้อมูลทางการบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการควบคุม 

การศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและก าไร การจัดท างบก าไรขาดทุน

ตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การจัดท างบประมาณ การประเมินผลปฏิบัติงานโดยใช้ต้นทุน

มาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน  การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการตัดสินใจ การ

บัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 
 

กงน 282 การบัญชีชั้นกลางส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 282 Intermediate Accounting for Finance  

          ศึกษาหลักการและการรับรู้รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกและการวัดมูลค่าของ

สินทรัพย์  การก าหนดมูลค่า และวิธีการบัญชีหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  ตลอดจนการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
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กงน 311 การวิเคราะห์งบการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 311 Financial Statements Analysis  

          ศกึษาวัตถปุระสงค์ และแนวคิดการรายงานทางการเงิน  วิธีการวิเคราะห์ และแปลความ

งบการเงิน  ตลอดจนการประเมินสถานะทางการเงินของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

รวมถึงข้อจ ากัดของข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจนแนวทางแก้ไข และการปรับงบการเงินตามการ

เปลี่ยนแปลงของระดับราคา 

 

กงน 312 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 312 Financial Management  

  บุรพวิชา : บธบ 131 การเงินธุรกิจ  

         ศกึษากลยุทธ์ เทคนคิ วธีิการจดัการเงิน การควบคุมก าไร ท้ังด้านการจดัหาและจดัสรร

เงินทุน การก าหนด โครงสร้างเงินทุนทางการเงิน นโยบายเงินปันผล  การประเมินค่ากิจการ การ

ขยายตัวโดยการรวมกิจการและกรณีศึกษา 

 

กงน 321 หลักการลงทุน 3(3-0-6) 

FIN 321 Principles of Investment  

          ศกึษาทางเลือกในการลงทุนประเภทต่างๆ ทฤษฎีหลักการลงทุนพื้นฐาน ทฤษฎีตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ  การจัดสรรเงินลงทุน และทฤษฎีพอร์ตการลงทุน ทฤษฎีการประเมินมูลค่า

หลักทรัพย์ ความเส่ียง และอัตราผลตอบแทนของตราสารแต่ละประเภท ตลอดจนการวิเคราะห์

หลักทรัพย์เพื่อใช้ส าหรับตัดสินใจลงทุน 
 

กงน 391 ทักษะทางอาชีพทางการเงิน 0(0-0-120) 

FIN 391 Training Practicum in the Industry  

           ปฏิบตังิานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ า

กว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว 

 

กงน 411 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

FIN 411 International Finance  

          ศกึษาดุลการช าระเงิน ระบบอัตราแลกเปล่ียนตลาดเงินตราต่างประเทศ การใช้เครื่องมือ

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน บทบาทของระบบการเงินระหว่างประเทศ และปัญหา

ทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
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กงน 421 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 

FIN 421 Risk Management  

          ศกึษาวิเคราะห์ ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน วิธีการวัดความเส่ียงทางการเงิน และ

เครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ในการจัดการความเส่ียงขององค์กรธุรกิจ 
 

กงน 471 สัมมนาทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 471 Seminars in Finance  

  บุรพวิชา : กงน 312 การจัดการทางการเงิน  

          ศกึษาปญัหา และประเดน็ส าคัญต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนทางการเงินในปจัจบุนั  พร้อมท้ังน าความรู้

ทางการเงิน ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา การศึกษางานวิจัยทางการเงินใน

ด้านต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่างๆ ท้ังที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และ

ทฤษฎีการเงิน 

 

กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 491 Finance Business Ethics  

          ศกึษาหลักการด าเนนิงานทางธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม หน้าท่ีและความรบัผิดชอบขององค์กร

ต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของนักการเงิน ตลอดจนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ  ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอ าชีพในสาขา

การเงิน 
 

    หมวดวิชาเอกเลือก 
กงน 412 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 

FIN 412 Personal Finance  

          ศกึษาขั้นตอนในการวางแผนการเงินสว่นบคุคล ความส าคัญของการวางแผนการเงินสว่น

บุคคล การจัดท างบการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การจัดการสินทรัพย์ การวางแผนการ

ลงทุนและการออม การสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง รวมไปถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ การ

วางแผนมรดก 

 

กงน 413 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 

FIN 413 Profit Planning and Control  

          ศกึษาบทบาทของขอ้มลูทางการบญัชี ส าหรับ การวางแผนและควบคุมก าไร การจัดท า

งบประมาณและการรายงานผลการด าเนินงาน 
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กงน 414 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 414 Analysis and Evaluation of Financial Project  

  บุรพวิชา กง 311: การจัดการทางการเงิน  

          ศกึษาหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ และประเมินโครงการทางการเงิน การน าเครื่องมือ

ทางการเงินต่างๆ งบก าไรขาดทุน งบดุลล่วงหน้า และงบการแสดงความเคล่ือนไหวของเงินสดมา

ใช้ในการประเมินโครงการลงทุนของธุรกิจประเภทต่างๆ ตลอดจนน าเทคนิคทางการเงินมา

ประยุกต์ใช้ส าหรับตัดสินใจเลือกโครงการทางการเงิน 

 

กงน 415 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

FIN 415 International Trades and Investments  

          ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่าง

ประเทศ การรวมกลุ่มทางการค้า มาตรการการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้า

ระหว่างประเทศ และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ ประโยชน์จากการลงทุน

ระหว่างประเทศ สินทรัพย์ในตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศและกลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศ 

 

กงน 422 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 

FIN 422 Securities Analysis  

  บุรพวิชา : กงน 321 หลักการลงทุน  

         ศึกษาแหล่งและชนิดข้อมูลที่มีความส าคัญต่อนักลงทุนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งด้าน

ปัจจัยพื้นฐาน และด้านเทคนิค การประเมินมูลค่าตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึง

ทางเลือกในการลงทุนประเภทอื่นๆตลอดจนกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของ

นักลงทุน 

 

กงน 423 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 423 Financial Derivatives  

          ศกึษาพฒันาการของอนพุนัธ์ทางการเงิน ประเภทของอนพุนัธ์ทางการเงิน บทบาท และ

หน้าที่ของตลาดอนุพันธ์ กลไกการซื้อขาย การค านวณราคาอนุพันธ์การเงินประเภทต่างๆ การ

ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเส่ียง และการเก็งก าไร ตลอดจนก ฎระเบียบ

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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กงน 431 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 

FIN 431 Money and Banking  

          ศกึษาหนา้ท่ี และความส าคัญของเงินท่ีมีต่อระบบเศรษฐกจิ นโยบายการเงิน และการคลัง 

บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ลักษณะที่ส าคัญ และประเภทของตลาดการเงิน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของ

ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ 

 

กงน 432 นโยบายการเงิน การคลัง 3(3-0-6) 

FIN 432 Monetary and Fiscal Policy  

          ศกึษาแนวคิด และวตัถุประสงค์ของนโยบายการเงิน ด้านนโยบายอัตราดอกเบี้ย นโยบาย

อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา และผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน และศึกษา

แนวคิด และวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังด้านภาษี ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการ

บริหารหนี้สาธารณะ และผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน 

 

กงน 433 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6) 

FIN 433 Credit Management  

          ศกึษาความส าคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ นโยบายการพจิารณาการให้สินเชื่อ 

เทคนิคในการวิเคราะห์แหล่งข้อมูล และวิธีการด้านข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ การตรวจสอบ 

และการวิเคราะห์ความเส่ียงในการให้สินเชื่อ นโยบายและการปฏิบัติ การเรียกเก็บหนี้ การควบคุม

และติดตามเร่งรัดหนี้ 

 

กงน 434 การจัดการธนาคารพาณิชย์ 3(3-0-6) 

FIN 434 Commercial Bank Management  

          ศกึษาลักษณะและการปฏิบตังิานในด้านต่างๆ การจดัสายงาน การวางแผนและกลยุทธ์

ทางการบริหาร การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินกองทุน การ

ระดมเงินทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน และต้นทุนเงินทุน 

 
กงน 441 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

FIN 441 Principles of Insurance  

          ศกึษาทฤษฎี และหลักการปฏิบตังิานของธุรกิจประกันภัย  ความสูญเสีย และการเส่ียงภัย 

การพิจารณาทางเลือกในการรับมือกับการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยประเภทต่างๆ เง่ือนไข และ

ข้อก าหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย การบริหารจัดการธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการวางแผน

เพื่อการท าประกัน 
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กงน 451 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 

FIN 451 Real Estate Appraisals  

          ศกึษาวัตถปุระสงค์และแนวคิดของการประเมินราคาอสังหารมิทรพัย์ ลักษณะของ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคาตลอดจนก ฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

กงน 472 การวิจัยทางการเงิน 3(2-2-5) 

FIN 472 Research in Finance  

          ศกึษาหลักการ ระเบยีบ วิธี และกระบวนการในการด าเนนิงานวิจยัทางการเงิน รวมถงึ

ประโยชน์ของงานวิจัยท่ีมีต่อการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเลือกประเด็นทางการเงินที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันภายใต้ค าแนะน า และควบคุมของอาจารย์ผู้สอนมาท าการวิจัย จัดท ารายงาน เสนอ

ผลงานวิจัย 

 
- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

   หมวดวิชาเอกบังคับ 

ธปท 221 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 221 International Trade  

          ศึกษาทฤษฎีทางการค้า นโยบายการค้า ข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี และพหุภาคี การ

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงินของประเทศ ระบบ

การเงินระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์การการค้าโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อ

การค้าระหว่างประเทศ 

 

ธปท 241 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 241 International Business Environment  

          ศึกษาลักษณะและผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
 

ธปท 242 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

INB 242 Cross-cultural Management  

          ศึกษาหน้าที่และบทบาทของการจัดการ พฤติกรรมในองค์กร รูปแบบการบริหารงาน การ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การส่ือสาร การสร้างทีมงาน การจูงใจ และการควบคุมส าหรับ

ธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
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ธปท 311 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 311 International Marketing  

          ศกึษาวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และ

การวางต าแหน่งทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ การก าหนดรูปแบบเข้าตลาดต่างประเทศและ   

กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างประเทศ ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย และ

การส่ือสารทางการตลาด 
 

ธปท 321 การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 321 International Finance  

          ศกึษาลักษณะ บทบาท หน้าที่และความส าคัญของตลาดเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงิน

และแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 

ธปท 361 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 361 English for International Business Communication  

          ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ส าหรับการ

ประชุม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การน าเสนอรายงาน และการเขียนจดหมายทางธุรกิจในรูปแบบ

ต่างๆส าหรับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

ธปท 371 ทักษะอาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ 0(0-0-120) 

INB 371 Training Practicum in the Industry  

           ปฏิบตังิานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ า

กว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว 

 

ธปท 411 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 411 Consumer Behavior in International Market  

         ศกึษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและสิ่งแวดล้อม 
ในตลาดต่างประเทศ ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภค ในด้านความจ าเป็น บุคลิกภาพ การ

เรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ 

ทั่วโลก  
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ธปท 431 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 431 International Business Research  

          ศึกษาขั้นตอนการท าวิจัย  การก าหนดปัญหา การออกแบบงานวิจัย  การสร้างเครื่องมือใน

การวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย ส าหรับการตัดสินใจ ประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
ธปท 441 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 441 International Strategic Management  

          ศกึษาวิธกีารก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายส าหรับการด าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ การ วิเคราะห์ ส่ิงแวดล้อม ธุรกิจ  การวางแผน การก าหนดนโยบายและกลยุทธ์

ระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ และระดับหน้าที่ ต่างๆ และการน ากลยุทธ์และแผนงานไป

ด าเนินการส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

ธปท 451 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 

INB 451 Seminar in international Business Management  

          ศกึษาวิเคราะห์ และร่วมอภิปราย ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน สภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศในด้าน การตลาด การจัดการองค์กร รูปแบบการบริหาร การ

จัดการเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน และการจัดการการผลิต 

 

ธปท 481 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 481 International Business Ethics  

          ศกึษาหลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณ  หลักการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ใน

การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

    หมวดวิชาเอกเลือก 

ธปท 412 การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

INB 412 Electronic Commerce  

          ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกิจระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในด้านการ

พัฒนาเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย การรักษาข้อมูล กฎหมายการใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ

ธุรกิจระหว่างประเทศ และการใช้ฐานข้อมูลส าหรับการท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
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ธปท 413 การตลาดบริการระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 413 International Service Marketing  

          ศกึษา ความหมายและลักษณะธุรกิจบริการ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมตลาดบริการ 

พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด 

การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ การก าหนดเครื่องทางการตลาดบริการ และการบริหารการ

สร้างผลผลิตส าหรับธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ 

 

ธปท 442 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 3(3-0-6) 

INB 442 Global Supply Chain Management  

          ศึกษาความหมาย ความส าคัญและบทบาทของ ห่วงโซ่อุปทาน ต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 

รูปแบบต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานระดับโลก  การวางแผนการ สร้างและการประยุกต์ใช้งานช่องทาง

การจัดจ าหน่ายระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารความเส่ียงจากการขนส่งข้ามประเทศ 

 

ธปท 443 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 443 Entrepreneurship for International Business  

          ศึกษารูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม

ธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่ง การวางแผนธุรกิจ การจัดองค์กร การจัดการการผลิตและการตลาด และ

การควบคุมส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
ธปท 444 การปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 444 International Business Operation  

          ศึกษาลักษณะและความส าคัญของการจัดการการผลิต การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือก

ท าเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การวางแผนจัดการความปลอดภัยในโรงงาน การจัดซื้อ การบริหาร

สินค้าคงคลัง และการขนส่ง 

 

ธปท 445 การจัดการส่งออกและการน าเข้า 3(3-0-6) 

INB 445 Export and Import Management  

          ศึกษา หลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและน าเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
และข้อก าหนดในการส่งออกและน าเข้า  การเตรียมเอกสารและการท าสัญญาซื้อขาย  วิธีการด้าน
ศุลกากร การตั้งราคา การจัดการ ช าระเงิน  บทบาทของสถาบันการเงินต่อการช าระเงิน การ

ประกันภัย และบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกต่อการจัดการส่งออกและการน าเข้า 
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ธปท 452 สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 452 Current Issues in International Business  

          ศึกษา และวิเคราะห์ ประเด็น ใน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน การ

เปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน ประเทศและ ต่างประเทศ  การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ แนวคิดและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่  

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การ ประยุกต์ใช้กับธุรกิจระหว่างประเทศ

ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 

 
ธปท 453 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค 3(3-0-6) 

INB 453 International Business in ASEAN and Asia-Pacific Countries  

          ศกึษารูปแบบและผลการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

และเอเชียแปซิฟิค กฎระเบียบ ข้อบังคับและลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ และโอกาสและอุปสรรคในการท าธุรกิจ

ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค 
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

            3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

การตลาด 

1. อ.รัฐ สาเรือง บธ.บ.(การตลาด),2521 

 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),2532 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3-1199-00386-84-5 

2. อ.สิฏฐากร ชูทรัพย ์ กศ.บ.(การตลาด),2523 
 

M.S.(Business 

Education),2528 

M.A.(Management),2538 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

Indiana University, 

U.S.A. 

Bellevue University,U.S.A. 

3-1005-00570-71-3 

3. อ.ไพวรรณ์  เงาศรี บธ.บ.(การบัญชี),2546 

 
บธ.ม(การจัดการ),2548 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-

นครินทร์ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

3-3303-00968-89-4 

วิชาเอกการเงิน 

1. อ.ปัญญา มีถาวรกุล บธ.บ.(การบัญชี),2521 

 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ-การเงิน),

2524 

มหาวิทยาลัยเกริก 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

3-9098-00882-30-4 

2. อ.สันติ  

      เติมประเสริฐสกุล 

บธ.บ.(การเงินและการ-

ธนาคาร),2545 

บธ.ม.(การเงิน),2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

3-1006-02030-72-6 

3. ผศ.สุวิชา โกมลทัต พณ.บ.(การตลาด),2520 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ),2536 

 

ศ.ม.(การเงิน),2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3-1022-01682-54-6 
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ล าดับที ่ รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

1. อ.พนิต  กุลศิริ B.A.(English),2520 

Graduate Diploma  (Thai and 

English Translation),2530 

M.A.(Communication 

Development),2528   
M.B.A.(International   

Business),2535 

M.A.(Business English for  

International 

Communication),2550 
D.B.A.(International   

Business),2543 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1004-00037-05-3 

2. อ.ล่ าสัน  

     เลิศกูลประหยัด 

B.B.A.( International 

Business Management), 

2536 

M.B.A.(General 

Management),2540 

Ph.D.( Architectural Heritage 

Management and Tourism) 

,2550 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 

University of Colorado, 

U.S.A. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3-1009-04914-09-1 

3. อ.ศุภิณญา 

       ญาณสมบูรณ ์

บช.บ.,2537 

M.B.A.(Finance),2539 
 

D.B.A.(International Finance) 

,2544 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Saint Louis University, 

U.S.A. 

United States International 

University ,U.S.A. 

3-1201-00327-66-8 
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             3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับ

ที ่

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.สุพาดา  สิริกุตตา บช.บ.,2521 
พศ.ม (บุคลาการ),2525 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9-1005-00276-60-2 

2 รศ.ณักษ์  กุลิสร์ ศ.บ.,2528 

M.A.,2531 

 

Ph.D.(International Trade & 

Finance),2537 
กต.ด.(International 

Program),2550 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

University of Missouri–

Columbia, U.S.A. 

University of Missouri- 

Columbia, U.S.A.  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3-1013-00052-61-2 

3 ผศ.สุวิชา โกมลฑัต พณ.บ.(การตลาด),2520 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ),2536 

 

ศ.ม.(การเงิน),2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3-1022-01682-54-6 

4 ผศ.ภัทราพร 

          จิตสร้างบุญ 

บช.บ.,2530 

บช.ม.,2540 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3-5299-00137-52-3 

5 ผศ.กาญณ์ระวี   

        อนันตอัครกุล 

บธ.บ.(บัญชี),2529 

บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการ

วางแผนและควบคุม),2534 

D.B.A.(Accounting),2549 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

Southern Cross University, 
Australia. 

3-1206-00155-17-3 

6 ผศ.ผจงศักดิ์   

          หมวดสง 

บช.บ.,2535 
บธ.ม.(การบัญช)ี,2538 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

3-1002-03275-52-1 

7 ผศ.เพชรรัตน์   

     มีสมบูรณ์พูนสุข 

B.B.A.(Finance&Banking), 

2531 

M.B.A.(General Business), 

2534 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

Pittsburg State University, 

U.S.A. 

3-5099-01246-41-5 

8 ผศ.ปิยดา   

       สมบัติวัฒนา 
      

บช.บ.,2532 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ),2535 

 

ศบ.,2535 

 

วท.ม.(การเงิน),2545 

วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์ประยุกต์),2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมมาธิราช 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3-6599-00371-24-0 

9 อ.ปัญญา   มีถาวรกุล บธ.บ.(การบัญชี),2521 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ-การเงิน),

2524 

มหาวิทยาลัยเกริก 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 

3-9098-00882-30-4 
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ล าดับ

ที ่

รายช่ือคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

10 อ.รัฐ   สาเรือง บธ.บ.(การตลาด),2521 

 

M.B.A. (บริหารธุรกิจ),2532 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3-1199-00386-84-5 

11 อ.สิฏฐากร   ชูทรัพย์ กศ.บ.(การตลาด),2523 

M.S.(Business 

Education),2528 

M.A.(Management),2538 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Indiana University,U.S.A. 

 
Bellevue University,U.S.A. 

3-1005-00570-71-3 

12 อ.ณัฐยา  

      ประดิษฐสุวรรณ 
     

B.B.A.(Marketing),2537 

M.B.A.(Marketing),2540 

M.M.R.(Marketing),2549 

 
D.B.A.(Marketing),2552 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

City University, U.S.A. 

The University of Western 

Australia, Australia. 

The University of Western 

Australia, Australia. 

3-1005-00342-25-7 

13 อ.พนิต  กุลศิริ B.A.(English),2520 

Graduate Diploma  (Thai and 

English Translation),2530 

M.A.(Communication 

Development),2528   
M.B.A.(International   

Business),2535 

M.A.(Business English for  

International Communication) 

,2550 
D.B.A.(International 
Business),2543 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-100400037-05-3 

14 อ.ศุภิณญา  

       ญาณสมบูรณ์   

       

บช.บ.,2537 

M.B.A.(Finance),2539 
D.B.A.(International Finance) 

,2544 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Saint Louis University, U.S.A. 

United States International 

University, U.S.A. 

3-1201-00327-66-8 

15 อ.ธนภูมิ  อติเวทิน สว.บ.(สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา),2541 

มน.ม.(มานุษยวิทยา),2544 

Ph.D.(Architectural Heritage 

Management and Tourism), 

2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3-1006-02828-44-2 

16 อ.ล่ าสัน   

     เลิศกูลประหยัด 

       

B.B.A.( International 

Business Management),2536 

M.B.A(General Management) 

,2540 

Ph.D.( Architectural Heritage 

Management and Tourism), 

2550 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

University of Colorado, 

U.S.A. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3-1009-04914-09-1 
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ล าดับ

ที ่

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

17 อ.มนู   ลีนะวงศ์ B.B.A. 

(Finance&Banking),2539 

M.B.A. 

(Finance/Management),2541 

Ph.D.(Organization  

Development),2553 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

Georgia State University, 

U.S.A. 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3-1012-01549-45-4 

18 อ.ไพบูลย์  

      อาชารุ่งโรจน์  
     

B.B.A.(Marketing),2534 

M.A.(Management Science 

and Public Policy Studies) 

,2539 

Ph.D.(Management Science) 

,2543 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

Tsukuba University, Japan. 

 

 

Tsukuba University, Japan. 

3-1014-00591-54-0 

19 อ.วรินทรา   

       ศิริสุทธิกุล 

B.B.A.(Marketing),2541 

 

M.S.(Marketing),2542 

 

D.B.A.(Marketing and 

Tourism),2553 

University of Colorado, 

U.S.A. 

University of Colorado, 

U.S.A. 

Monash University, Australia. 

3-1009-01820-94-0 

20 อ.จิตอุษา   ขันทอง บธ.บ.(การบัญช)ี,2544 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ),2546 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1006-02059-97-0 

21 อ.กัลยกิตติ์  

         กีรติอังกูร 

บธ.บ.(การบัญช)ี,2544 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางธุรกิจ),2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1009-02829-19-3 

22 อ.ชวัลลักษณ์      

         คุณาธิกรกิจ 

รบ. (การบริหารรัฐกิจ),2529 

M.B.A.(Marketing),2535 

 
Ph.D.(การสื่อสารระหว่างบุคคล),

2540 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
University of Central 

Oklahoma,USA. 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพในความ

ร่วมมือกับ Ohio University 

สหรัฐอเมริกา 

3-1008-00818-00-1 

23 อ.สันติ  

    เติมประเสริฐสกุล 

บธ.บ.(การเงินและการ

ธนาคาร),2545 

บธ.ม.(การเงิน),2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-

ศาสตร์ 

3-1006-02030-72-6 

24 อ.อัจฉรียา   

          ศักดิ์นรงค์ 

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา),2542 

วท.ม.(การวางแผนและ                   

การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม),2549 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3-2105-00159-20-6 
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ล าดับ

ที ่

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

25 อ.รสิตา สังข์บุญนาค บธ.บ.(การบัญชีต้นทุน),2545 

 

 
บช.ม.,2549 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล  

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1101-01309-23-9 

26 อ.สุภาภรณ์  

        ประสงค์ทัน 

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์),2537 

M.S.(Hospitality 

Administration),2539 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Johnson & Wales University , 

U.S.A. 

3-9098-00283-78-8 

27 อ.ไพวรรณ์  เงาศรี บธ.บ.(การบัญชี),2546 

 

บธ.ม.(การจัดการ),2548 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

3-3303-00968-89-4 

28 อ.นาฏอนงค์   

           นามบุดดี 

บธ.บ.(การจัดการการโรงแรม

และการท่องเที่ยว),2546 

บธ.บ.(การตลาด),2552 

 

บธ.ม.(การตลาด),2550 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ

ราช 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3-4305-01434-65-9 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้าม)ี  

          การฝกึประสบการณ์ภาคสนามในวิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่าง

ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต โดยเป็นการฝึกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการหรือการฝึกปฏิบัติงานได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานในบริษัทจ ากัด รัฐวิสาหกิจสถาน

ประกอบการอื่นๆ และฝึกในหน่วยงานราชการ 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

            1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

            2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

            3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

            4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 

            5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

            6. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพิ่มภาวะผู้น าในการท างาน รู้จักการคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ และเข้าใจจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

             7. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดปัญหาการท างาน

และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

             8. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ 
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      4.2 ช่วงเวลา 

            ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

             จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 

     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

             ไม่มี 

      5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

             ไม่มี 

       5.3 ช่วงเวลา  
             ไม่มี 
       5.4 จ านวนหน่วยกิต   

             ไม่มี 

       5.5 การเตรียมการ  

             ไม่มี 

       5.6 กระบวนการประเมินผล  

           ไม่มี 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  มีความตระหนักและทัศนคติ ที่ดีต่อ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

-การสอดแทรกในวิชาเรียน เช่น และการฝึกงาน
เป็นต้น 

2.  มีจิตส านึกสาธารณะ -จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์   

3.  มีทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม -การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 

-การท าโครงงานกลุ่ม 

4.  มีวินัย และความรับผิดชอบ -การสอดแทรกในวิชาเรียน 

-การมอบหมายงานให้นิสิตรับผิดชอบใน

กิจกรรมต่างๆ 

5.  มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง -การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เช่น  การค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศและ

ติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นต้น และ

ใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการที่มีความ

หลากหลาย 

6 .  มีอัตลักษณ์ของนิสิต มศว ใฝ่รู้ตลอดชีวิด  

คิดเป็นท าเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยม 

จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะส่ือสาร อ่อนน้อมถ่อม

ตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 

-สอดแทรกอัตลักษณ์ทั้ง 9 ประการในการเรียน

การสอนทุกรายวิชา โดยอธิบายให้นิสิตเข้าใจ

ความหมายและความส าคัญของอัตลักษณ์ท้ัง 9 

ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเรียน การท างาน และ

การด ารงชีวิต จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียน

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตมีโอกาสฝึกฝนและ

พัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ท้ัง 9 และให้นิสิต

อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าการเรียนในแต่ละ

รายวิชาช่วยกระตุ้นนิสิตให้พัฒนาอัตลักษณ์ใน

ด้านใดบ้าง  พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและประโยชน์ที่ได้รับ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1 ด้านรายวิชาศึกษาทั่วไป 

     2.1.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ด ารงชีวิต มีความซ่ือสัตย์สุจริต

และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2.มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ

ส่วนรวม 

3.รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น 

สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฏ

ระเบียบขององค์กรและสังคม 

5.ตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ

ประชาคม 

1.สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการในการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

2.ใช้กรณีศึกษาและมอบหมาย 

งานให้นิสิตฝึกน าหลักธรรมมา

ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต. 
3.มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

อย่างต่อเนื่อง 
4.ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละ

เพื่อส่วนรวมจากกรณีศึกษา

บุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยก

ย่องในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิด

จิตส านึกสาธารณะ 

5.ให้นิสิตฝึกเขียนโครงการ 

และท ากิจกรรมเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม เช่น โครงการจิตอาสา

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ 
6.ให้นิสิตเขียนรายงานความ 

รู้สึกที่มีต่อการท ากิจกรรมโครง 

การจิตอาสาเพื่อให้ตระหนัก 

ถึงความสุขท่ีเกิดจากการให้ 

7.ให้ความรู้ความเข้าใจถึง

ผลกระทบจากการกระท าของ

ตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม

และสิ่งแวดล้อมโดยใช้กรณี 

ศึกษาและมอบหมายงาน

รายบุคคล/รายกลุ่ม 

1.ประเมินจากพฤติกรรมความ

ซื่อสัตย์ในการท ารายงาน การ

อ้างอิงผลงาน และการสอบ 

2.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายท่ีแสดงถึงการคิด 

วิเคราะห์ และการเลือกใช้

หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ

แก้ปัญหาต่างๆ และการพัฒนา

ตนเอง 
3.ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ

นิสิตในกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มี

การจัดขึ้น 
4.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 

5.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย และสังเกตจาก

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ

วางแผน การปฏิบัติ และการ

น าเสนอผลงาน 

6.ประเมินจากความภาคภูมิใจ

ของนิสิตท่ีได้ท าประโยชน์ให้

สังคม 

7.ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ตนเองจากคุณภาพรายงาน

รายบุคคล 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 75 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 8.ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อให้นิสิตมีค่านิยมพื้นฐานที่

ถูกต้อง 

9.ชี้แจงกฎระเบียบและแนว

ปฏิบัติในการเรียนการสอนให้

ชัดเจนในทุกรายวิชา 

10.มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตมี

แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ 

และตระหนักในคุณค่าของ 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีมีต่อการด ารง 

ชีวิต โดยให้เข้าร่วมกิจกรรม

สร้างเสริมประสบการณ์ทั้งใน

และนอกเวลาเรียน และให้ท า

รายงานแสดงความคิดเห็นท้ัง

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
11.สอดแทรกเนื้อหาในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี

งามท้ังของไทยและนานาชาติใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

8.ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ผู้อื่นจากการท ารายงานกลุ่ม 

และจากผลการประเมินกันเอง

ของนิสิตในกลุ่ม 

9.ประเมินความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด 

เห็นในชั้นเรียนและพัฒนาการ

ทางความคิดและพฤติกรรมของ

นิสิต 
10.ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น

เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า

ชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา

ที่ก าหนด การแต่งกาย และการ

ปฏิบัติตนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 
11.ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายท่ีแสดงถึงการน า

แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ และการ

อภิปรายในชั้นเรียน 

12.สังเกตจากการประพฤติตนอยู่

ในประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม

ของไทย 
13.สังเกตจากการรู้เท่าทัน 

สามารถปรับตัวและเลือกรับ

วัฒนธรรมท่ีดีงามของนานาชาติ 
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2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง 

มีโลกทัศน์กว้างไกล และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2.มีความรู้และความเข้าใจ

ธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิต

อย่างมีความสุขท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์ 
3.มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อน

มนุษย์ทั้งในสังคมไทยและ

นานาชาติ และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา

และสร้างสรรค์สังคม 
4.มีความรู้ ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

มีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับ

ธรรมชาติแวดล้อม 
5.มีความรู้พื้นฐานและทักษะใน

การด ารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดหลักสูตรให้มีรายวิชา

บังคับที่ครอบคลุมความรู้ใน

สาขาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 

โดยจัดการเรียนการสอนใน

ลักษณะบูรณาการ และมีราย 

วิชาเลอืกที่หลากหลายเพื่อให้

นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนได้ตาม

ความสนใจ 

2.มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้การ

สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองและให้

ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 
3.ให้เรียนรู้หลักธรรมท่ีส าคัญ

ในการด ารงชีวิต โดยใช้หนังสือ

และกรณีศึกษา 
4.ให้ท ากิจกรรม Who am I 

เพื่อให้เข้าใจวิเคราะห์ท่ีมาของ

ลักษณะนิสัยข้อดี ข้อด้อย ของ

ตนเอง พร้อมตั้งเป้าหมายใน

การพัฒนาตนเอง 
5.มอบหมายงานให้นิสิตฝึกน า

หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ า 

วัน 
6.ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

มนุษย์สังคมไทยและนานาชาติ

เพื่อให้นิสิตเข้าใจพฤติกรรม

ของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต

ประจ า วันรวมท้ังแนะน าแหล่ง

อ้างอิงให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติม 

1.ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด

วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม

ความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือมา

ประกอบได้อย่างเหมาะสมและมี

หลักการหาความรู้เพิ่มเติมโดย

อาศัยข้อมูลจรรยาบรรณในการ

อ้างอิง 
2.การสอบภาคทฤษฎีปฏิบัติ 
3.ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมายท่ีแสดงถึงการคิด

วิเคราะห์ และการเลือกใช้

หลักธรรมท่ีเหมาะสมในการ

ด าเนินชีวิต 
4.ประเมินจากพัฒนาการด้าน

ความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 
5.ประเมินจากพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วม การวางแผนการปฎิบัติ 

และการน าเสนอผลงาน 

6.ประเมินจากคุณภาพงานที่

แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน

การแก้ปัญหาสังคมโดยเริ่มจาก

ตนเอง 
7.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
8.ประเมินจากคุณภาพงานที่

มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 7.ให้นิสิตเรียนรู้การด ารงชีวิต

ในสังคมอย่างมีคุณค่าจากกรณี 

ศึกษา 
8.มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต

วิเคราะห์ปัญหาสังคมและ

น าเสนอแนวทางแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์ 
9.อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 
10.ให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับผลกระทบของ

พฤติกรรมมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อให้

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

มีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับ

ส่ิงแวดล้อม 

11.มอบหมายงานให้นิสิตฝึก

วิเคราะห์ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

อภิปรายหาสาเหตุและวิธีแก้ 

ปัญหาโดยเริ่มจากการเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรมของนิสิตเอง

และน าเสนอในชั้นเรียน 

12.ให้ความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

13.มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิต

สืบค้นกรณีศึกษามาอภิปรายใน

ชั้นเรียน 

14.มอบหมายงานรายบุคคลให้

นิสิตฝึกคิดและน าหลัเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาประยุกต์ในการ

ด ารงชีวิต 

9.ประเมินจากกความรับผิดชอบ

ในการท ารายงานรายบุคคล และ

การท างานกลุ่ม 
10.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
11.สังเกตจากการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในการบริโภค 
12.ประเมินจากรายงานที่แสดง

ให้เห็นว่านิสิตได้น าหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และสามารถ

เลือกสรรความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 

ในกระแสหลักมาบูรณาการใช้

อย่างรู้ทัน 
13.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณ

ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
2.สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและ

เป็นระบบ 
3.สามารถเชื่องโยงความรู้การ

ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองและสังคมในทุก

มิติได้อย่างสมดุล 

1.สอดแทรกกิจกรรมการเรียน

การสอนให้นิสิตฝึกค้นคว้าหา

ความรู้ด้วยตนเองในทุกรายวิชา 

2.ให้นิสิตฝึกใช้หลักกาลามสูตร

ในการพิจารณาเลือกรับข้อมูล

ข่าวสาร 

3.ให้นิสิตฝึกคิดวิเคราะห์หา

แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้

หลักธรรม เช่น อริยสัจ โยนิโส

มนสิการ 

4.น าเสนอและอภิปรายแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
5.ใช้ตัวอย่างท่ีดีเป็นกรณีศึกษา

เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้วิธี 
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง 

แก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัย

ความรู้แบบบูรณาการ 

6.ก าหนดประเด็นปัญหาสังคม

ที่เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อฝึก

ให้นิสิตรู้จักใช้ความรู้ในการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ

เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสังคมในทุกมิติได้อย่าง

สมดุล 

1.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการค้นหา

ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

และมีวิจารณญาณในการเลือก

รับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักกา

ลามสูตร 

2.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
3.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการคิด

อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

4.ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความความคิดเห็น

ในชั้นเรียน 
5.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายท่ีแสดงถึงการน า

ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ใน

การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

เป็นระบบ และสร้างสรรค์ 

6.สังเกตพัฒนาการในด้านต่างๆ

จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกลุ่ม และการแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร

และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ได้เป็นอย่างดี 
2.สามารถปรับตัวท างาน

ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและ

สมาชิกกลุ่ม 

3.การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ

สุข 

1.รายวิชาที่พัฒนาทักษะการใช้

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ภาษาในการ

ติดต่อส่ือสารและสร้างความ 

สัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2.ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง

เพื่อให้นิสิตวิเคราะห์เปรียบ 

เทียบการส่ือสารที่ดีและไม่ดี 

3.มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุก

รายวิชาเพื่อฝึกให้นิสิตรู้จัก

ปรับตัวในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น รับผิดชอบภาระงานที่

ได้รับมอบหมาย รับฟังความ

คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง 

และค้นหาทางออกร่วมกันได้ 

4.ใช้กรณีศึกษาปัญหาความ

ขัดแย้งเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้

ผลกระทบด้านลบที่มีต่อสังคม  
5.เลือกปัญหาสังคมที่เป็น

ประเด็นสาธารณะให้นิสิตฝึก

วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียนเปิด 

รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 

เคารพสิทธิของผู้อื่น พยายาม

เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง

ทางความคิดของแต่ละบุคคล 

1.ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายและการมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน 
2.การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
3.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงความ

ร่วมมือในการวางแผน ปฏิบัติ 

และการแก้ปัญหา 

4.สังเกตจากพัฒนาการด้าน

ความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ในชั้นเรียน 
5.ประเมินจากผลการประเมิน

กันเองของนิสิตในกลุ่ม 
6.ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

การวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน 

และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี

ความคิดเห็นแตกต่าง 
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1.มีทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
2.มีทักษะการส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

3.สามารถแสวงหาความรู้โดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.สามารถน าเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบที่เหมาะสม และมี

คุณภาพ 

1.มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยตรง เช่น 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

2.สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง 

3.มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรง 

4.สอดแทรกทักษะการส่ือสาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฏหมายและจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องในทุกรายวิชา 

5.ฝึกนิสิตให้รู้จักวิเคราะห์ผล 

กระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ 

ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

6.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความส าคัญของแหล่งข้อมูล

ประเภทต่างๆท้ังแหล่งความรู้ 

ทั้งที่เป็นสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 

เอกสาร บุคคลต่างๆ 

7.แนะน าวิธีการเรียนรู้การสืบ 

ค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและฝึกปฏิบัติในทุก

รายวิชา 

8.มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝึก

ทักษะในการสืบค้นอ้างอิงข้อมูล 

การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ 

1.การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
2.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายท่ีแสดงถึงความ 

สามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการส่ือสารอย่าง

รู้เท่าทัน และมีจรรยาบรรณ 

3.ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ท่ีแสดงถึงการสืบค้น

ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และ

การรู้จักแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

4.ประเมินจากคุณภาพในการ

น าเสนอผลงานและเลือกการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้

การน าเสนอผลงานมีความ

ชัดเจน และน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 9.ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคนิคการน าเสนอผลงาน

ประเภทต่างๆ 

10.สอดแทรกการฝึกทักษะการ

ในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 
11.ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็น

ตัวอย่างในการน าเสนอผลงานที่

ดีและไม่ดี 
12.ฝึกให้นิสิตออกมาน าเสนอ

ผลงานหน้าชั้นเรียนในทุก

รายวิชา 
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 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

    3.1 ด้านรายวิชาศึกษาทั่วไป 

          สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังน้ี 

    ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

    1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
    3. รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม และส่ิงแวดล้อม 
    4. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ ระเบียบขององค์กรและสังคม 

    5. ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมนานาชาติ 

    ด้านที่ 2  ความรู้ 

    1. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    2. มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 
    3. มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ทั้งในสังคมไทยและนานาชาติ และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม 

    4. มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นในการมีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องกับธรรมชาติ

แวดล้อม 

    5. มีความรู้พื้นฐานและทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

    1. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร 

    2. สามารถคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 

    3. สามารถเชื่องโยงความรู้การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมในทุกมิติ

ได้อย่างสมดุล 

    ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1. ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
    2. สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

    3. การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข 
    ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

    2. มีทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

    3. สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4. สามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม และมีคุณภาพ



    3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                     

มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                     

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                     

มศว 122  ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                     

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 1                     

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ 2                     

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 1                     

มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการส่ือสาร 2                     

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 1                     

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการส่ือสาร 2                     
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 134  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1                     

มศว 135  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2                     

มศว 137  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1                     

มศว 138  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2                     

มศว 141  ทักษะการรู้สารสนเทศ                     

มศว 142  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             และส่ิงแวดล้อม 
                    

มศว 143  พลังงานทางเลือก                     

มศว 144  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     

มศว 145  สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                     

มศว 341  วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ  

             พลังงาน และจติ 
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 151  การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                     

มศว 251  มนุษย์กับสังคม                     

มศว 252  สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                     

มศว 351  การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

มศว 352  ปรัชญาและกระบวนการคิด                     

มศว 353  มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม                     

มศว 354  มนุษย์กับสันติภาพ                     

มศว 355  พุทธธรรม                     

มศว 356  วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                     

มศว 357  ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                     

มศว 358  ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย ์                     

มศว 361  ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม                     

มศว 362  มนุษย์กับอารยธรรม                     
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 363  มนุษย์กับการเมือง                     

มศว 364  เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์                     

มศว 365  หลักการจัดการสมัยใหม่                     

มศว 366  จิตวิทยาสังคม                     

มศว 367  กฎหมายทั่วไป                     

มศว 371  ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมและ 

               เทคโนโลย ี
                    

มศว 372  ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     

มศว 373  ภูมิลักษณ์ชุมชน                     

มศว 374  สัมมนาชีพชุมชน                     

มศว 375  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน                     

 
 
 



2.2 ด้านรายวิชาบริหารธุรกิจ 

2.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความซ่ือสัตย์สุจริต ซื่อตรง

ต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น 

ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยรวม 

2.มีความพอเพียงเป็นหลักใน

การด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิด

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3.มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร

และสังคม 
4.มีจิตส านึกและมีมโนธรรมท่ี

จะแยกแยะความถูกต้องความด ี

และความชั่ว 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ

แต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องมี

ความรับผิดชอบโดยในการ

ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้

หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและ

การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ

ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการ

ทุจริตในการสอบหรือลอก

การบ้านของผู้อื่น  เป็นต้น 

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคน

ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 

รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยก

ย่องนิสิตท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่

ส่วนรวม เสียสละ 

1.ประเมินจากการตรงเวลาของ

นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่ง

งานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

2.ประเมินจากการมีวินัยและ

พร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.ปริมาณการกระท าทุจริตใน

การสอบ 

4.ผลการประเมินจากการฝึกงาน
โดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 
5.ประเมินจากความรับผิดชอบ

ในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความรู้และความเข้าใจใน

สาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็น

พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

เรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่

ครอบคลุมท้ัง การบัญชี 

เศรษฐศาสตร ์นิติศาสตร ์ศิลปะ

ศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ 

2.มีความรู้และความเข้าใจใน

สาระส าคัญของศาสตร์ด้าน

บริหารธุรกิจ ทางการตลาด 

การเงิน การผลิตและการการ

ด าเนินงาน รวมท้ังการจัดการ

องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

3.มีความรู้และความเข้าใจใน

สาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการ

บริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 

การปฏิบัติการการควบคุมและ

การประเมินผลการด าเนินงาน

รวมท้ังการปรับปรุงแผนงาน 

4.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าว 

หน้าทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านบริหารธุรกิจ  รวมท้ังมี

ความเข้าใจในสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 

ใช้การสอนในหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

โดยให้ทันต่อสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ให้เป็นไป

ตามลักษณะของรายวิชาตลอด 

จนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 

นอกจากนี้จัดให้มีการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริงโดย

การศึกษา ดูงานหรือเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ

เรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

1.บททดสอบย่อย 

2.การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3.ประเมินจากรายงานที่นิสิต

จัดท า 

4.ประเมินจากแผนธุรกิจหรือ

โครงการที่น าเสนอ 
5.ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อ

ยอดกรอบความรู้เดิม สามารถ

บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่

ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้

เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือ

แนวทางในการบริหารธุรกิจ

ใหม่ๆ 

2.สามารถสืบค้น จ าแนก และ

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่ง

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

อย่างเหมาะสม  

3.สามารถคิดค้นทางเลือก

ใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและ

ผลกระทบที่เป็น ผลจากทาง 

เลือกอย่างรอบด้านมีความกล้า 

ในการตัดสินใจเลือกทางเลือก

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์  

1.กรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

2.การอภิปรายเป็นกลุ่ม 
3.การท างานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการ

พัฒนา 
4.การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

หรือผู้ประกอบการที่มี

ความส าเร็จในอาชีพ 

 

   กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้

สามารถท าได้โดยการออก

ข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา 

อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา 

และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ

ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือก

ค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจาก

กลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมี

ค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ และ

การให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติงาน 

เช่น การประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของ

นิสิต เป็นต้น 
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.สามารถประสานงาน  มีมนุษย

สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพ

อันดีกับผู้อื่น  
2.สามารถท างานเป็นกลุ่ม   

และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้

อย่างเหมาะสมและมีความ

รับผิดชอบ 

3.สามารถแสดงความคิดริเร่ิม

และความคิดเห็นที่มีความ

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

1.สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 
2.มีความรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย 

3.สามารถปรับตัวเข้ากับสถาน 

การณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4.มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับ

ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับ

บุคคลทั่วไป 

5.มีภาวะผู้น า 

  คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถวัด

ร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 5.1, 

5.2, และ 5.3  ได้ ในระหว่าง

การท ากิจกรรรมร่วมกัน เช่น 

การประเมินจากพฤติกรรมและ

การแสดงออกของนิสิตในการ

น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมท่ี

แสดงออกในการร่วมกิจกรรม

ต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน

ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1.สามารถประยุกต์ใช้หลัก

คณิตศาสตร ์สถิติและการวิเคราะห์

เชิงปริมาณมาใช้ในการ 

วิเคราะหแ์ละตัดสินใจทางธุรกิจ 

2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและ

สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งใน

รูปแบบการเขียนรายงานและการ

น าเสนอด้วยวาจา 
4.สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็น

เครื่องมือในการสนับสนุนในการ

ด าเนินงาน 

  คุณสมบัติต่าง ๆ นี้สามารถ

วัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 

5.1, 5.2, และ 5.3  ได้ ใน

ระหว่างการท ากิจกรรรม

ร่วมกัน เช่น การประเมิน

จากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตในการ

น าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน และสังเกตจาก

พฤติกรรมท่ีแสดงออกใน

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และ

ความครบถ้วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

1.การประเมินจากเทคนิคการ

น าเสนอโดยใช้ทฤษฏีการ

เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และ

สถิติที่เกี่ยวข้อง 

2.การประเมินจากความสามารถ

ในการอธิบายข้อจ ากัด เหตุผล

ในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่

มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3.2 ด้านรายวิชาบริหารธุรกิจ สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังน้ี 

    ด้านที่ 1  คุณธรรมและจริยธรรม 

     1. มีความซ่ือสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

     2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การสร้างภูมิคุ้มกัน 

     3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
     4. มีจิตส านึกและมีมโนธรรมท่ีจะแยกแยะความถูกต้องความด ีและความชั่ว 

     ด้านที่ 2  ความรู้ 

     1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้าน

บริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมท้ัง การบัญช ีเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร ์ศิลปะศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ 

     2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การ

ผลิตและการการด าเนินงาน รวมท้ังการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

     3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การ

ปฏิบัติการการควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมท้ังการปรับปรุงแผนงาน 

     4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  รวมท้ังมีความเข้าใจ

ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 

     ด้านที่ 3  ทักษะทางปัญญา 

     1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่

ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ  

     2. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม  

     3. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ  วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็น ผลจากทางเลือก

อย่างรอบด้าน  มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์  

     ด้านที่ 4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1. สามารถประสานงาน  มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดี กับผู้อืน่ 

     2. สามารถท างานเป็นกลุ่มและแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างหมาะสม  
     3. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  

     ด้านที่ 5  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะหแ์ละ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

     2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3. สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและ

การน าเสนอด้วยวาจา 

     4. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  



3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ด้านรายวิชาแกน (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

บธบ 111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค                   

บธบ 112  เศรษฐศาสตร์มหภาค                   

บธบ 121  หลักการบัญชี                   

บธบ 131  การเงินธุรกิจ                   

บธบ 151  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ                   

บธบ 152  กฎหมายธุรกิจ                   

บธบ 222  การภาษีอากร                   

บธบ 241  หลักการตลาด                   

บธบ 251  หลักการจัดการ                   

บธบ 261  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   

บธบ 351  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

บธบ 352  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ 

              ตัดสินใจทางธุรกิจ 
                  

บธบ 371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                   

บธบ 372  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                   

บธบ 451  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                   

บธบ 452  การจัดการเชิงกลยุทธ์                   
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกวิชาเอกการตลาด (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

กตล 211  พฤติกรรมผู้บริโภค                   

กตล 221  การส่ือสารการตลาด                   

กตล 222  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า                   

กตล 223  การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์                   

กตล 271  การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม                   

กตล 321  การจัดการงานขาย                   

กตล 351  จริยธรรมทางธุรกิจการตลาด                   

กตล 371  การจัดการการตลาด                   

กตล 381  ทักษะอาชีพทางการตลาด                   

กตล 421  การตลาดทางตรง                   

กตล 422  การโฆษณาและประชาสัมพันธ์                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

กตล 423  กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ                   

กตล 424  การตลาดโลจิสติกส์                   

กตล 431  การตลาดระหว่างประเทศ                   

กตล 441  การวิจัยตลาด                   

กตล 461  สัมมนาปัญหาการตลาด                   

กตล 471  การตลาดบริการ                   

กตล 472  การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดลาง                   

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 96 

3.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกวิชาเอกการเงิน (Curriculum  Mapping)  

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

กงน 231   สถาบันการเงินและตลาดการเงิน                   

กงน 261  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน                   

กงน 281  การบัญชีเพื่อการจัดการ                   

กงน 282  การบัญชีชั้นกลางส าหรับนักการเงิน                   

กงน 311  การวิเคราะห์งบการเงิน                   

กงน 312  การจัดการการเงิน                
 

  

กงน 321  หลักการลงทุน               
  

  

กงน 391  ทักษะทางอาชีพทางการเงิน                   

กงน 411  การเงินระหว่างประเทศ  
 

                

กงน 412  การเงินส่วนบุคคล  
 

                

กงน 413  การวางแผนและควบคุมก าไร                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

กงน 414  การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 

              ทางการเงิน 
                  

กงน 415  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ                   

กงน 421  การจัดการความเส่ียง                   

กงน 422  การวิเคราะห์หลักทรัพย์                   

กงน 423  อนุพันธ์ทางการเงิน                   

กงน 431  การเงินการธนาคาร                   

กงน 432  นโยบายการเงิน การคลัง                   

กงน 433  การจัดการสินเชื่อ  
 

                

กงน 434  การจัดการธนาคารพาณิชย์                   

กงน 441  หลักการประกันภัย                   

กงน 451  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์                   

กงน 471  สัมมนาทางการเงิน                   
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รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

กงน 472  การวิจัยทางการเงิน   
                

กงน 491  จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน                   
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3.5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

(Curriculum  Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

ธปท 221  การค้าระหว่างประเทศ                   

ธปท 241  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ                   

ธปท 242  การจัดการข้ามวัฒนธรรม                   

ธปท 311  การตลาดระหว่างประเทศ                   

ธปท 321 การเงินระหว่างประเทศ                   

ธปท 361  ภาษาอังกฤษส าหรับการส่ือสารธุรกิจ              
             ระหว่างประเทศ 

                  

ธปท 371  ทักษะอาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ                   

ธปท 411  พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ                   

ธปท 412  การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์                   

ธปท 413 การตลาดบริการระหว่างประเทศ                   
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รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

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

ธปท 431  การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ                   

ธปท 441  การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ                   

ธปท 442  การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก                   

ธปท 443  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่าง 
              ประเทศ 

                  

ธปท 444 การปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ                   

ธปท 445  การจัดการส่งออกและการน าเข้า                   

ธปท 451  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                   

ธปท452  สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่าง 
              ประเทศ 

                  

ธปท 453  ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ 
              อาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค 

                  

ธปท 481  จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ                   



หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

พ.ศ. 2548  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
1) มหาวิทยาลัยพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบเป็น 

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน และท าความเข้าใจให้ตรงกันทั้ง

สถาบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ 

2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือ แผนการสอน 
รายวิชาในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ระบุประเด็นมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของรายวิชานั้น รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของนิสิต อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

และสามารถปฏิบัติได้ 
3) คณบดี หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมการภายนอกท า 

หน้าที่ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อข้อสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าวิธีการวัดและประเมินผลมีความตรง

ประเด็นกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในประมวลการสอนก่อนที่จะมีการสอบ และการวัด

ประเมินผลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ม่ันใจถึงสัมฤทธิ์ผลด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ก่อนที่

จะมีการประกาศผลการสอบ 
4) การประเมินคุณลักษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้จากผู้ให้การฝึกหัดงาน ผู้ควบคุม 

การฝึกหัดงาน อาจารย์นิเทศงาน 
2.2 การทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากที่นิสิตส าเร็จการศึกษา  

1) การวิจัยสถาบัน ในหัวข้อต่อไปนี้  
การติดตามบัณฑิต ประเด็นการวิจัย การได้งานท า ระยะเวลาการได้ท างานหลังจบ 

การศึกษาอัตราเงินเดือนเริ่มแรก ความม่ันใจของผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าสู่กระบวนการทาง

วิชาชีพ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเชิงส ารวจ  
หัวข้อคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาจารย์ 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) นิสิตต้องเรียน ลงทะเบียนและสอบได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรไม่น้อยกว่า  

138 หน่วยกิต 

2) นิสิตต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 102 

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 

3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ส่ือ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ

การพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
4. ให้อาจารย์มีพี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา 
5. ทดสอบสอนและประเมินการสอน 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

-  จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

-  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม 

เครือข่ายวิชาชีพอาจารย์ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

-  การวิจัย 
-  การท าผลงานทางวิชาการ 

-  การศึกษาต่อ 

-  การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 เป้าหมายของการบริหารหลักสูตร 
                 1. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) และตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศและสถานประกอบการต่างๆ 
                 2. หลักสูตรต้องได้รับการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี 

1.2 ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

                1. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ ท าหน้าที่ก ากับดูแล

การด าเนินการของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและการพัฒนานิสิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

                 2. มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาค 

การศึกษา 
                 3. มีการมอบหมายหน้าที่ในการจัดท ารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ 

หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตามก าหนดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

                 4. มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ระบุถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  

และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1.3 การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
                1. หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
กระทรวงศึกษาธิการ และกพ.ให้การรับรอง 

                2. มีการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

                1. มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กับคณะทั้งงบประมาณ 

แผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดหา ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง

เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อ

การเรียนรู ้
                2. คณะจัดให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การ 

ด าเนินการต่าง ๆ ของคณะไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต

มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต าราและสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดที่  

เป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ใน

ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะกับส านักหอสมุด 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการต่างๆ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยและคณะ ร่วมกันประเมินผลความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

                      1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้ก ากับดูแลจ านวนอาจารย์ 

เพื่อให้มีสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจะต้องร ะบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ของอาจารย์ใหม่ หรือ  อัตรา

อาจารย์ทดแทน 
                      2. มีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถด าเนินการให้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
                      3. จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์  
ของหลักสูตร บทบาท ความรับผิดชอบต่อหลักสูตร 

3.1.2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
ผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดให้มีการพัฒนาความรู้และ 

ทักษะแก่อาจารย์ให้ตรงกับความต้องการของคณะฯ  เพื่อให้อาจารย์สามารถปฏิบัติงานในภารกิจต่าง 

ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม หรือ โครงการพัฒนาอาจารย์ใน

ทุกรูปแบบภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 
                       1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน เช่น มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง  
อบรมวิธีการสอน การเขียนบทความทางวิชาการ การวิจัย การวางแผนและการเขียนประมวลการสอน

รายวิชา การผลิตส่ือ ต ารา สัมมนาเป็นต้น 
                       2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น เช่น การให้การศึกษาดูงาน การ 

ส่งเสริมให้อาจารย์  ผลิตผลงานวิชาการเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้ทุนการศึกษาต่อใน

สาขาวิชาที่คณะต้องการหรือมีความจ าเป็น 
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3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณะจัดให้มีการท างานร่วมกัน โดยจัดโครงสร้างองค์กรของคณะเป็นฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก แต่ละฝ่ายมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย เพื่อให้เกิดบรรยากาศใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมมือกันท างาน โดยฝ่ายวิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน การ

ติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

คณะมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ ซ่ึงภาควิชาจะเป็นผู้เสนอ 

แต่งตั้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีก าหนด ได้แก่ ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ

ประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ  โดยสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย เลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่คณะ เจ้าหน้าที่

ภาควิชา มีคุณสมบัติอย่างน้อยส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

       บุคลากรสายสนับสนุนทุกต าแหน่ง ได้รับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ 

ทักษะท่ีคณะและตามท่ีภาควิชาต้องการ ท้ังนี้เพื่อให้การบริการแก่อาจารย์เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 

                  คณะและภาควิชาจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และระบบการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทุก

คนอย่างเสมอภาค โดยอาจารย์ทุกคนจะต้องท าหน้าอาจารย์ที่ปรึกษา มีชั่วโมงให้นิสิตเข้าพบ ส่วนการ

บริการการศึกษานิสิตทุกคนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ท่ีส านักงานคณบดี และส านักงานภาค 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
          ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลคะแนนและเกรด สามารถยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อขอให้พิจารณาและชี้แจงรายละเอียด

คะแนนแก่นิสิต นิสิตสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

เนื่องจากตลาดงานวิชาชีพด้านการตลาด การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ ยังมีความต้องการอยู่

ในปริมาณมาก และตลาดได้ขยายความต้องการไปในด้านต่างๆ ดังนั้นนิสิตสามารถเข้าสู่ตลาดงานด้าน

วิชาชีพ หรือ ประกอบอาชีพอิสระได้ 

 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 

2555 
ปีท่ี 2 

2556 

ปีท่ี 3 

2557 

ปีท่ี 4 

2558 
ปีท่ี 5 

2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร 

 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

                    

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

    

    

    

 

    

 

    

 

    

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 

   - 

 
    

 
    

 
    

 
    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

                   

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

                   

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

                   

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   -     -     -         

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   -     -      -     -     

(13) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี    -     -     -     -     
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

               1. ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบ 
จากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน

หรือไม่ 
               2. ประเมินจากการทดสอบกลางภาคและปลายภาค  
               3. จัดให้มีการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาโดยนิสิต  

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   1. นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เนตตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนด 

   2. ผลการประเมินต่างๆทั้งในด้านทักษะการสอน ความรับผิดชอบในการสอนความ 

สามารถในการถ่ายทอด การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้ส่ือการสอน จะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน

เพื่อปรับปรุงต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ภาควิชาฯ ก าหนดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษาเพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อด าเนินการ ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้

ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

การประเมินคุณภาพการศึกษ าประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน หมวดที่ 

7 ข้อที่ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่าง

น้อย 1 คน ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากคณะหรือภาควิชา โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

คะแนน 1  คะแนน 2   คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อแรก มีการด าเนินการครบ 10ข้อแรก มีการด าเนินงานครบ 15  ข้อ 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

     4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

        1. หลังจากการเรียนการสอนในรายวิชาสิ้นสุด อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินการสอน

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาค

การศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 
       2. หากบางรายวิชามีปัญหาไม่มากนัก ให้ปรับปรุงรายวิชานั้นๆได้ทันที ถือเป็นการ

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยท่ีไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 

     4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

       การปรบัปรงุท้ังหลักสูตรจะท าทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
               1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินผล และเสนอ

ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุง 
               2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร  
               3. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
               4. หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริหารคณะฯพิจารณาก่อน จากนั้น

เสนอให้คณะกรรมการระดับปริญญาตรี คณะกรรมการวิชาการ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 
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วิชาโทบริหารธุรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

วิชาโทบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 Minor in Business Administration   
    
2. ชื่อปริญญา 

  - 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

           ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

4. หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 2.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ลึกอย่างกว้างขวางในด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจในสาขาต่างๆ 

เช่น   การบัญชี การเงิน การตลาด 

 3.เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นิสิตในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือใน

การศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

             1.เพื่อ ให้นิสิตได้รับความรู้ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ อย่างมีศักยภาพและ ประสิทธิภาพ  

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางด้านการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

             2.เพื่อให้นิสิตเกิดความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาและบริหาร

จัดการธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
6. ก าหนการเปิดสอน 

           ด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
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7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

            7.1 ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

            7.2 ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

            7.3 ผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

 

8.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 8.1 ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนวิชาโท แจ้งชื่อแสดงความจ านงที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

 8.2 จ ากัดผู้เรียนไม่เกิน 120 คน  

 

9.  ระบบการศึกษา 
 ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี หมวดวิชาโท 

  

10.  ระยะเวลาการศึกษา 
ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาโท  

 
11.  การลงทะเบียนเรียน 

 ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีหมวดวิชาโท 

 

12.  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ีหมวดวิชาโท 
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13.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ 

ท่ี 

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา  

ตร-ีโท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

วิชาเอกการตลาด  

1. อ.รัฐ สาเรือง บธ.บ.(การตลาด),2521 

M.B.A. (บริหารธุรกิจ), 

2532 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษา 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

3-1199-00386-84-5 

2. อ.สิฏฐากร ชูทรัพย์ กศ.บ.(การตลาด),2523 

M.S.(Business  
Education),2528 

M.A.(Management), 
2538 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Indiana University,USA. 
 

Bellevue University,USA 

3-1005-0057-71-3 

3. อ.ไพวรรณ์  เงาศร ี บธ.บ.(การบัญชี),2546 

 
บธ.ม(การจัดการ),2548 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-

นครินทร ์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

3-3303-00968-89-4 

วิชาเอกการเงิน 

1. อ.ปัญญา มีถาวรกุล บธ.บ.(การบัญชี), 

2521 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ- 

การเงิน),2524 

มหาวิทยาลัยเกริก 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

3-9098-00882-30-4 

2. อ.สันติ เติมประเสรฐิสกุล บธ.บ.(การเงินและการ 

ธนาคาร),2545 

บธ.ม.(การเงิน),2548 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

3-1006-02030-72-6 

3. อ.สุวิชา โกมลทัต พณ.บ.(การตลาด), 

2520 

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ), 

2536 
ศ.ม.(การเงิน),2543 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3-1022-01682-54-6 
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ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัวประชาชน 

ธุรกิจระหว่างประเทศ 

1. อ.พนิต  กุลศิริ B.A.(English),2520 

Graduate Diploma  (Thai 

and English 

Translation),2530 

M.A.(Communication 

Development),2528   
M.B.A.(International   

Business),2535 

M.A.(Business English 

for  International  
Communication),2550 

D.B.A.(International   

Business),2543 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3-1004-00037-05-3 

2. อ.ล่ าสัน  

        เลศิกูลประหยัด 

B.B.A.( International 

Business Management), 

2536 

M.B.A.(General 

Management),2540 

Ph.D.( Architectural 

Heritage Management and 

Tourism),2550 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 

 

University of Colorado, 

U.S.A. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3-1009-04914-09-1 

3. อ.ศุภิณญา  

        ญาณสมบูรณ ์

บช.บ.,2537 

M.B.A.(Finance),2539 
 

D.B.A.(International 

Finance),2544 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

Saint Louis University, 

U.S.A. 

United States 

International University 

,U.S.A. 

3-1201-00327-66-8 

 

   14. จ านวนนิสิต 

นิสิตชั้นปีที่ 2555 2555 2557 2558 2559 

จ านวนรับ 120 120 120 120 120 

จ านวนจบ - - 120 120 120 

จ านวนสะสม - - 240 480 720 
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15. สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

15.1 สถานที่ 

ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       15.2 อุปกรณ์การสอน 

 ใช้อุปกรณ์การสอนของภาควิชาบริหารธุรกิจ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

16. ห้องสมุด 

นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ต ารา วารสาร เอกสารทางวิชาการทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีโสตทัศนูปกรณ์และคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลความรู้ได้ที่

ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์และประสานมิตร)  

 

17. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

18. โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 
       18.1 จ านวนหน่วยกิตรวม 

 หลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

ประกอบด้วยหมวดวิชาดังนี้ 

1. หมวดวิชาบังคับ      12 หน่วยกิต   

 บธบ 121 หลักการบัญชี       3(3-0-6) 

 BBA 121 Principles of Accounting 
 บธบ 131 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 

 BBA 131       Business Finance 
 บธบ 241 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

 BBA 241 Principles of Marketing 
 บธบ 251 หลักการจัดการ                3(3-0-6) 

  BBA 251 Principles of Management 
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 หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต   

บธบ 222 การภาษีอากร       3(3-0-6) 

BBA 222 Taxation 
บธบ 261 การ จัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

BBA 261 Human Resource Management 
บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      3(3-0-6) 

BBA 371 Business English I 
บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 

BBA 452 Strategic Management 
กตล 351           จริยธรรมธุรกิจการตลาด                                                                      3(3-0-6) 
MKT 351 Marketing Business Ethics 
กตล 371 การ จัดการการตลาด                3(3-0-6) 

MKT 371  Marketing Management      
กงน 312 การจัดการการเงิน                  3(3-0-6) 

FIN  312 Financial Management 
กงน 491           จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน                                                  3(3-0-6) 
FIN 491   Finance Business Ethics 
ธปท 481           จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ                                                    3(3-0-6) 
INB 481   International Business Ethics 
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        18.2 ค าอธิบายรายวิชา 

                18.2.1 หมวดรายวิชาบังคับ 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

BBA 121 Principles of Accounting  

          ศกึษาความหมาย วัตถปุระสงค์ของการจดัท าบญัชี และประโยชนข์องข้อมูลทางการบญัชี 

แม่บททางการบัญชี หลักการและขั้นตอนในการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การ

จัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบ

ใบส าคัญ และระบบเงินสดย่อย 

 
บธบ 131 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 

BBA 131 Business Finance  

  บุรพวิชา  : บช 121 หลักการบัญชี  

          ศกึษาหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จดัการการเงิน  เปา้หมายและความส าคัญของการ

จัดการทางการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงินและการเคล่ือนไหวของเงินทุน การวางแผนและพยากรณ์

ทางการเงิน  การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน  การพิจารณาการลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของ

เงินทุนและนโยบายเงินปันผล และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน 

 
บธบ 241 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

BBA 241 Principles of Marketing     

           ศกึษาความรู้พื้นฐาน ลกัษณะและหนา้ที่ของการตลาด สิ่งแวดลอ้มทางการตลาด การแบง่สว่น

ตลาดและการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

บธบ 251 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 

BBA 251 Principles of Management     

          ศกึษาแนวความคิดต่าง ๆในการจัดการ ทฤษฏทีี่เก่ียวขอ้งกับการจัดการ สภาพแวดลอ้มต่างๆที่

มีผลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ในการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และ

การควบคุม 
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              18.2.2 หมวดรายวิชาเลือก 

บธบ 222 การภาษีอากร 3(3-0-6) 

BBA 222 Taxation  

          ศกึษาหลกัเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ  ตามประมวลรัษฎากร  ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินได้หัก  ณ ที่จ่าย ภาษี

ศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต  อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่  และภาษีอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี การยกเว้นภาษี และความรับผิดในการเสียภาษี 

 
บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

BBA 261 Human Resource Management  

          ศกึษาหลกัและหนา้ที่ส าคัญเก่ียวกับการจัดการงานบคุคล การวางแผนก าลงัคน การจัดการ

คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดีความชอบ

ตลอดจนมีสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจของคนงาน และระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

 
บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1     3(2-2-5) 

BBA 371 Business English I  

          ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจส าหรับ การอ่าน การฟัง การพูด และการ

เขียน ต ามโครงสร้าง ค าศัพท์ และข้อความ ทางธุรกิจเบื้องต้น  ท่ีใช้ในเอกสาร การสนทนา  การ

โต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

 
บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

BBA 452 Strategic Management  

          ศกึษาความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  ระดับและ

ประเภทของกลยุทธ์  กระบวนการจัดการกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน

ของกิจการ  การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การน ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติและกา รประเมินผลกลยุทธ์  และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร 

 
กตล 351 จริยธรรมธุรกิจการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 351 Marketing Business Ethics  

           ศกึษาหลักการด าเนนิงานทางธุรกิจการตลาดอย่างมีจรยิธรรม หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ขององค์กรต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ  การส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม

และจริยธรรม การ สร้างจิตส านึกทางจริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืนใน

การประกอบธุรกิจทางด้านการตลาด 
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กตล 371 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

MKT 371 Marketing Management  

           ศกึษากระบวนการจดัการการตลาด  การวิเคราะห์  วางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์  ด าเนินการ  

และควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ในการสร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึงพอใจส าหรับผู้บริโภค 

 
กงน 312 การจัดการการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 312 Financial Management  

  บุรพวิชา : บธบ 131 การเงินธุรกิจ  

         ศกึษากลยุทธ์ เทคนคิ วธีิการจดัการเงิน การควบคุมก าไร ท้ังด้านการจดัหาและจดัสรรเงินทุน 

การก าหนด โครงสร้างเงินทุนทางการเงิน นโยบายเงินปันผล  การประเมินค่ากิจการ การขยายตัวโดย

การรวมกิจการและกรณีศึกษา 

 
กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN 491 Finance Business Ethics  

          ศกึษาหลักการด าเนนิงานทางธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม หน้าท่ีและความรบัผิดชอบขององค์กร

ต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของ

นักการเงิน ตลอดจนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในสาขาการเงิน 

 
ธปท 481 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

INB 481 International Business Ethics  

          ศกึษาหลักจริยธรรม และ จรรยาบรรณ  หลักการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ในการ

ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 
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18.3  ความหมายของเลขรหัสวิชา  

เลขรหัสหลักที่ 1 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสหลักที่ 2 หมายถึง หมวดวิชา ดังต่อไปนี้ 

เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชี 

เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการเงิน 

เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการตลาด 

เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจ 

เลขรหัสหลักที่ 3 หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

   

 

18.4  แผนการจัดการเรียนการสอน 

 
แผนการเรียนวิชาโทบริหารธุรกิจ 

 
ปี 2 

ภาคต้น หน่วยกิต ภาคปลาย หน่วยกิต 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3 บธบ 131 การเงินธุรกิจ 3 

บธบ 153 หลักการจัดการ 3 บธบ 241 หลักการตลาด 3 

รวม 6 รวม 6 

 
ปี 3 

ภาคต้น หน่วยกิต ภาคปลาย หน่วยกิต 

วิชาเลือก 3 วิชาเลือก 3 

รวม 3 รวม 3 
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ภาคผนวก 

 

 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2548 

ภาคผนวก ข  ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตร  

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 

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

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ให้มีความเหมาะสม   และเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2541  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย  การศึกษาระดับ     
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548”  
          ข้อ 2  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

          ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2543 

           บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ หรือมติอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน 

ข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

          ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้   
             “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
           “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                    
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2543                                                    
                    “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                       “คณะ” หมายความว่า คณะซึ่งเป็นส่วนราชการ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และให้หมายความถึง ส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัย   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2543 ด้วย 

  “ภาควิชา หรือ สาขาวิชา” หมายความว่า  ภาควิชา หรือ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  ซ่ึงเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย  
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  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีหรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า ซ่ึงเป็นส่วนราชการของ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้หมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดี

หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่าของส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยด้วย 

          ข้อ 5   ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

          ข้อ 6  ระบบการจัดการศึกษาแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

          6.1  การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค หนึ่งปีการศึกษามีระยะ 
เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 

                   6.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค ดังนี้ 
               6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
         6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

         6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษา 

ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 

                   ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ในข้อ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้  

                   6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละ 1 ภาคการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
                   จ านวนช่ัวโมงการเรยีนในแต่ละรายวิชาตามการจดัการศกึษาข้างต้น ให้มีจ านวนช่ัวโมง      
การเรียนตามท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 8 
                      ในการจัดการศึกษาอาจเป็นระบบชุดวิชา (Modular System)  ซึ่งเป็นการจัดการเรียน 
การสอนเป็นช่วงเวลาช่วงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได้ 

          ให้แต่ละหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดระบบการศึกษาแบบใด 

          ข้อ 7  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระบบหน่วยกิต โดย 1 หน่วยกิต ต้องจัดการเรียน 

การสอนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง การจัดการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

             7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค 
การศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นในกรณีที่นิสิตมีหน่วยกิตที่เหลือ

ส าหรับลงทะเบียนตามหลักสูตรน้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

             7.2 การศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ไม่เกิน 9    
หน่วยกิต                 
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             ส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ตามข้อ 6 ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค  ให้

เทียบจ านวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น 

  ข้อ  8  หน่วยกิต  หมายถึงการก าหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตได้รับ แต่ละรายวิชาจะมี

หน่วยกิตก าหนดไว ้ดังนี้ 

             8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

             8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่

น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

             8.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 3 ถึง 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่

น้อยกว่า 45 ถึง 135 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

             8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษาหรือปฏิบัติตามคลินิก ท่ีใช้เวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิตระบบทวิภาค 

   8.5  การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) ท่ีใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองจากส่ือการเรียน 
ตามท่ีอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมการไว้ให้นิสิตได้ใช้ศึกษา 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 15 ถึง 30 

ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตตามระบบทวิภาค 
                   ส าหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ระบบทวิภาค ตามข้อ 6.2 เทียบ
ค่าหน่วยกิตกับชั่วโมงการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนของการศึกษาในระบบทวิภาคข้างต้น  
 

หมวด 2 

หลักสูตรการศึกษา 

 

            ข้อ 9   จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

             9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป)ี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป)ี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  
ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

             9.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( ไม่น้อยกว่า 6 ป)ี  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 180     
หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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              9.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
          หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุค าว่า 

“ต่อเนื่อง” ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
    9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120      

หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
                    หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) สามารถเทียบหน่วยกิตตามประสบการณ์หรือ  

ตามความรู้ของผู้เรียนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ข้อ 10  การนับเวลาการศึกษา ให้นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาใน 

หลักสูตรนั้น 

ข้อ 11  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา

เลือกเสโดยมีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 

                    11.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

                    11.2 หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ  
วิชาชีพ ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 

                          11.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

                          11.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี(5ปี)ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
                          11.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี(6ปี)ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 
                          11.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 42 

หน่วยกิต 
                          11.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบความรู้) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84  
หน่วยกิต 
                         หมวดวิชาเฉพาะอาจจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท  

ก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิต ของวิชาเอก

อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

                     11.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง  รายวิชาใดๆ ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  6  

หน่วยกิต 

                    11.4 หมวดกิจกรรม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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หมวด 3 

การรับเข้าเป็นนิสิต 

 

  ข้อ 12  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

    12.1  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

    12.2  ส าเร็จการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) 

    12.3  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ 13  การรับเข้าเป็นนิสิต ใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

    13.1  สอบคัดเลือก 

    13.2  คัดเลือก 

    13.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

    13.4  รับเข้าตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 14  การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ผู้ที่ผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตต้องมารายงานตัวพร้อม

หลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

          ข้อ 15  ผู้ท่ีผ่านการรับเข้าเป็นนิสิตท่ีไม่อาจมารายงานตัวเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ท่ี 
มหาวิทยาลัยก าหนด  เป็นอันหมดสิทธ์ิที่จะเข้าเป็นนิสิต  เว้นแต่จะได้แจ้งเหตุขัดข้องให้มหาวิทยาลัย
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัว  และเมื่อได้รับอนุมัติ ต้องมา

รายงานตัวตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด 4 

การลงทะเบียน 
 

  ข้อ 16  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
    16.1 ก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิ่ม-ลดรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    16.2  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ภายในก าหนดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย นิสิตผู้ใดลงทะเบียน

เรียน หรือ ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จะต้องถูกปรับตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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    16.3  ผู้ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ในภาคการศึกษาใด  ต้องลงทะเบียนเรียนในภาค 

การศึกษานั้น 

    16.4 นิสิตท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดเวลา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

จากคณบดี  ทั้งนี้ นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไว้ถูกต้องแล้ว ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค

การศึกษา 

            16.5  รายวิชาใดที่หลักสูตรก าหนดว่าต้องเรียนรายวิชาอื่นก่อนหรือมีบุรพวิชา นิสิต

ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวมาก่อน  จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้ 

  ข้อ 17  จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนได้ 
    17.1  นิสิตเต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ

ทวิภาคไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่

เกิน 10หน่วยกิต ส าหรับนิสิตสภาพรอพินิจให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ 

    17.2 นิสิตไม่เต็มเวลาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาตามระบบ       

ทวิภาค  ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ในภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

    17.3 นิสิตอาจย่ืนค าร้องขออนุมัติจากคณบดี  เพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชามากกว่าที่

ก าหนดไว้  ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต 

    17.4  นิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตต่ า       

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 17.1 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตที่เหลือได้ 

   ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบทวิภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

ระบบทวิภาค 

  ข้อ 18  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

    18.1 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร  

    18.2  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวม

หน่วยกิตสะสม 

    18.3 รายวิชาที่เรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตจะไม่นับรวมเข้าในจ านวนหน่วย

กิตที่ต่ าสุดแต่ไม่เกินจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    

    18.4 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต จะต้องมีเวลาเรียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น โดยนิสิตไม่ต้องสอบ 

    18.5 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าเรียนบางรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หน่วยกิต  แต่ต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
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 ข้อ 19  การของดเรียนรายวิชาใดๆ  ต้องย่ืนค าร้องก่อนสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์    

โดยการอนุมัติจากคณบดี 

 

หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
  ข้อ 20  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน  

ของรายวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ยกเว้น กรณีการจัดการศึกษาแบบ  
การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 

ข้อ 21  การประเมินผลการศึกษา 

   21.1  การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบค่าระดับขั้น  ดังนี้ 
                                     

 ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น 

             A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
     B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
    B ดี (Good) 3.0 
     C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
    C พอใช้ (Fair) 2.0 
      D+ อ่อน (Poor) 1.5 
    D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
    E ตก (Fail) 0.0 

 
  21.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไม่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับขั้น ให้

ประเมินผลใช้สัญลักษณ์ ดังนี้    
                           

 สัญลักษณ์                  ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/เป็นที่พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบัติ/ฝึกงาน/ไม่เป็นที่พอใจ 

 AU การเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
 IP ยังไม่ประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (Inprogress)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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          21.3 การให้  E  นอกจากข้อ 21.1  แล้ว  สามารถกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

                  21.3.1 นิสิตสอบตก 

    21.3.2 ขาดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

    21.3.3 มีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 
    21.3.4 ทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
    21.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์  I  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 21.6 

    21.4 การให้  S  หรือ  U  จะกระท าได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตหรือมีหน่วยกิต 
แต่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของค่าระดับขั้น หรือการประเมินผลการ

ฝึกงาน  ที่มิได้ก าหนดเป็นรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ได้ U นิสิตจะต้อง
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบให้ผ่านได้ จึงจะถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามท่ีก าหนด

ไว้ในหลักสูตร    
    21.5 การให้  I   จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

    21.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 20 แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย  

หรือ  เหตุสุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

    21.5.2 ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา  เพราะนิสิต

ยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์ 
    21.6 การด าเนินการแก้  I นิสิตจะต้องด าเนินการแก้สัญลักษณ์  I  ให้เสร็จสิ้นภายใน 

4  สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สอนแก้สัญลักษณ์ I  หากพ้นก าหนดดังกล่าวผู้สอนจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่า
ระดับขั้น E ทันที 

                  21.7 นิสิตท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้น

รายวิชาในหลักสูตรก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

                    21.8  การให้  W  จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
  21.8.1 นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชานั้นตามข้อ 19 

  21.8.2 นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักตามข้อ 27 
  21.8.3 นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 

                            21.8.4 นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์   I เนื่องจากการ
ป่วย  หรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่ส้ินสุด 
        21.9 การให้ AU จะกระท าในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็น

พิเศษ โดยไม่นับหน่วยกิต ตามข้อ 18 
                    21.10 การให้ ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีการสอนหรือการท างานต่อเนื่องกันเกินกว่า  
1 ภาคการศึกษา 
                    21.11  ผลการสอบต้องส่งผ่านความเห็นชอบของคณบดีประจ าคณะก่อนส่งกอง

บริการการศึกษา 

                    21.12  การแสดงผลการศึกษาและค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมส าหรับนิสิตท่ีรับโอนจาก  
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อส าเร็จการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
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                            21.12.1 แสดงผลการศึกษาของนิสิตรับโอน โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่ง

ต่างหากพร้อมท้ังระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษานั้นไว้ด้วย 

                            21.12.2 ค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมเฉพาะผลการศึกษารายวิชาในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

          ข้อ 22  การเรียนซ้ าหรือเรียนแทน 

                    22.1 รายวิชาใดที่นิสิตสอบได้  E  ในวิชาบังคับนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือ

เลือกรายวิชาอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงเรียนแทน  ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาหรือประธานหลักสูตร ท่ีรายวิชานั้นสังกัด และได้รับ

อนุมัติจากคณบดี  ที่รายวิชานั้นสังกัด 

                  ในกรณีที่ไม่ใช่วิชาบังคับ หากได้ผลการเรียนเป็น E ไม่ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาดังกล่าวได้ 

                   22.2  ในกรณีที่นิสิตย้ายคณะหรือเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาโท  รายวิชาที่สอบได้  E  

ในวิชาบังคับของวิชาเอกเดิมหรือวิชาโทเดิม นิสิตจะต้องเรียนซ้ าหรือจะเลือกเรียนรายวิชาในวิชาเอก

ใหม่หรือวิชาโทใหม่แทนกันได้ ในการเลือกเรียนแทนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา 

หรือหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตรของวิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่  และได้รับอนุมัติจาก

คณบดีของคณะที่วิชาเอกใหม่หรือวิชาโทใหม่สังกัด วิชาที่เลือกเรียนแทนนี้จะไม่นับหน่วยกิตในหมวด

วิชาเอกใหม่หรือหมวดวิชาโทใหม่ 

          ข้อ 23  การนับหน่วยกิตและการค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ีย 
                    23.1  การนับจ านวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉล่ีย  ให้นับจาก

รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาเป็นค่าระดับขั้น   A,  B +,  B,  C +,  C,  D +,  D  และ  E 
                    23.2  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดในหลักสูตรให้

นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ ตั้งแต่ระดับ D ขึ้นไปเท่านั้น   
                    23.3  ค่าระดับขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษา  ให้ค านวณจากผลการเรียนในภาค

การศึกษานั้นโดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็น

ตัวตั้งหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น 

                    23.4  ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

จนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน  โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต

กับค่าระดับขั้น ของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมด  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 

                    23.5  การค านวณคะแนนเฉล่ียสะสมให้ค านวณ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติ ภาค

เรียนที่ 2 ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 

                    23.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได้  IP  รายวิชาใด ไม่ต้องน ารายวิชานั้นมาค านวณค่า

ระดับขั้นเฉล่ียรายภาคการศึกษานั้น แต่ให้น าไปค านวณในภาคการศึกษาที่ได้รับการประเมินผล 
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          ข้อ 24  การทุจริตในการสอบและการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
                    นิสิตท่ีเจตนาทุจริตหรือท าการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการสอบ อาจ

ได้รับโทษดังนี้ 

                    24.1 ตกในรายวิชานั้น หรือ 

                    24.2  ตกในรายวิชานั้น และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือเลื่อน 

การเสนอชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปีการศึกษา หรือ 

                    24.3 พ้นจากสภาพนิสิต 

การพิจารณาการทุจริตดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียน และการลาออก 

 

            ข้อ  25  สถานภาพนิสิต เป็นดังนี้ 

  25.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบ่งเป็น  2 ประเภท ดังนี้ 
  25.1.1นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ได้แก่นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา                
  25.1.2นิสิตไม่เต็มเวลา(Part Time)ได้แก่นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

  25.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเข้าศึกษา 

  25.2.1 นิสิตสามัญ ได้แก่ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ

มหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

  25.2.2 นิสิตสมทบ ได้แก่ นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่

ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ

สถาบันที่ตนสังกัด 

  25.2.3 นิสิตท่ีเข้าร่วมศึกษา ได้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น

นิสิตสามัญ 

  ข้อ 26  การจ าแนกสภาพนิสิต 

          สภาพนิสิตมี 2 ประเภท คือ สภาพสมบูรณ์ และสภาพรอพินิจ 

  26.1 นิสิตสภาพสมบูรณ์  ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก  

หรือนิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 

  26.2 นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่      

1.50-1.99  แต่ยังไม่พ้นสภาพนิสิต  ภายใต้ข้อ 29.3.5  และ 29.3.6  

                     การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อส้ินภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา    

นิสิตเต็มเวลาที่เรียนภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่

ลงทะเบียนเรียน 
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  ข้อ 27  การลาพักการเรียน 

  27.1 นิสิตอาจย่ืนค าร้องลาพักการเรียนได้  ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 

  27.1.1  ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารกองประจ าการหรือได้รับหมายเรียกเข้า

รับการตรวจเลือกหรือรับการเตรียมพล 

  27.1.2  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นควรสนับสนุน            

  27.1.3  เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าสั่งแพทย์โดยมี

ใบรับรองแพทย์ 

  27.1.4  มีเหตุจ าเป็นส่วนตัว  อาจย่ืนค าร้องขอลาพักการเรียนได้  ถ้ามีสภาพ

นิสิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
  27.2  การลาพักการเรียน นิสิตต้องย่ืนค าร้องภายใน 4  สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน  

และจะต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ของภาคการศึกษานั้น และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการ    

ลาพักการเรียน 

  27.3  การลาพักการเรียน  ให้อนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ

จ าเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ย่ืนค าร้องใหม่ตามข้อ 27.2 

  27.4  ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  ข้อ 28  การลาออก 

นิสิตท่ีประสงค์จะลาออกจากความเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  ให้ย่ืนค าร้องต่อคณะที่

นิสิตศึกษาอยู่และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   

  ข้อ 29  การพ้นจากสภาพนิสิต 

  นิสิตต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

  29.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติปริญญาตามข้อ 39 

  29.2 ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก ตามข้อ 28 
  29.3  ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 

  29.3.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  

ยกเว้น   กรณีตามข้อ 27.1.1,  27.1.2,  27.1.3 

  29.3.2 ไม่ช าระเงินค่ารักษาสถานภาพนิสิตตามข้อ 27.2 

  29.3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 

  29.3.4 เมื่อค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 1.50           

  29.3.5  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต่ ากว่า  1.75  เป็น

เวลา 2  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

  29.3.6  เป็นนิสิตสภาพรอพินิจครบ  4  ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน 

  29.3.7  ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 9  หรือได้ 

ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมต่ ากว่า  2.00 
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  29.3.8  ท าการทุจริตในการสอบและถูกสั่งให้พ้นจากสภาพนิสิต 

  29.3.9  มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

  29.3.10 ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง   

  29.3.11 ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  29.4 ถึงแก่กรรม 
 

หมวด 7 

การเปลี่ยนสถานภาพนิสิตและการโอนหน่วยกิต 

 

  ข้อ 30  การเปลี่ยนสถานภาพ 

  30.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิต

เปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆรวมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการเปลี่ยนสภาพให้ถูกต้อง 

  30.2 นิสิตท่ีเปลี่ยนสถานภาพตามการจัดการศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียนในประเภทท่ีเปลี่ยนใหม่อย่างน้อย 1 ปี

การศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

  ข้อ 31  การย้ายคณะ 

  31.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตย้าย

คณะได้ทั้งนี้นิสิตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมท้ังช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ในการย้ายคณะให้ เรียบร้อย 

  31.2  นิสิตต้องย่ืนค าร้องในการขอย้ายคณะไม่น้อยกว่า  60  วันก่อนการลง 

ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ประสงค์จะย้าย  การพิจารณาอนุมัติให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีท่ี

เกี่ยวข้องและเป็นไปตามระเบียบของคณะนั้น ๆ  การย้ายคณะจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ  ได้รับอนุมัติ

จากคณบดีในคณะที่จะย้ายไปศึกษา  

  31.3 รายวิชาต่าง ๆ ท่ีนิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ให้น ามาค านวณค่าระดับขั้นเฉล่ีย

สะสมด้วย 
  31.4 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะแรกที่เข้าเรียน 

  ข้อ 32  การเปลี่ยนวิชาเอกและวิชาโท 

  นิสิตสามารถเปล่ียนวิชาเอกและวิชาโทได้ โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาค หรือ

หัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณบดี 
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  ข้อ 33  การคืนสภาพนิสิต 

  สภาวิชาการมีอ านาจคืนสภาพนิสิตให้แก่ผู้ท่ีถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอัน

สมควรอย่างย่ิงเท่านั้น และเม่ือด าเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  

  ข้อ 34  การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

  34.1 สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่นิสิตประสงค์จะลงทะเบียนเรียน  ต้องเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือ  
หัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร  และได้รับอนุมัติจากคณบดี 

  34.2  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่นตามข้อ 34.1 ให้เป็นไปตามข้อ 36        
  34.3  ผลการศึกษาที่ได้รับ  ต้องปรากฏในรายงานการศึกษาของนิสิตนั้นทุกกรณี 

มหาวิทยาลัยจะยึดถือการรายงานผลการศึกษาโดยตรงจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  และหากไม่มีการ

เทียบโอนรายวิชาตามข้อ 34.2  จะถือว่าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของหลักสูตร 

  ข้อ 35  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น                      

  35.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มี 
วิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยได้  โดยมีเง่ือนไขและวิธีการตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 

  35.2 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

จะต้องยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับข้อ 36 

  35.3 นิสิตรับโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

การศึกษาแต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของก าหนดเวลาที่ต้องศึกษาเพื่อให้ได้จ านวนหน่วยกิตที่เหลือ  และ

ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมแต่ละหลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิ

ส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

          ข้อ 36  การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชาจากระดับอุดมศึกษา  ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

  36.1  เป็นรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

  36.2  เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

  36.3  เป็นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับถึงวันที่ขอเทียบรายวิชา 

  36.4  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกต้องได้ระดับขั้น  C   
หรือ ค่าระดับขั้นเฉล่ีย  2.00 หรือเทียบเท่า 

  36.5  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  วิชาเอก  วิชาแกน  หรือวิชาชีพ  ต้องสอบได้     
ไม่ต่ ากว่าระดับขั้น  B  หรือค่าระดับขั้นเฉล่ีย 3.00 หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามเกณฑ์และ

ข้อก าหนดเพิ่มเติมของคณะที่รับเทียบโอน 
  36.6 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือ

สาขาวิชาที่นิสิตขอโอนหน่วยกิตและเทียบรายวิชา  และได้รับอนุมัติจากคณบดี  
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  36.7 การโอนหน่วยกิตและการเทียบรายวิชา  ให้กระท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน

หน่วยกิตรวมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  36.8 ในกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจอนุโลมตามเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตนี้    

ได้ท้ังหมดท่ีมิได้ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็น  

ราย ๆ ไป 

  ข้อ 37  การเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์และให้หน่วยกิต 

  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนิสิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามาถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้ นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ  
เทียบโอนของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 8 
การขอรับและการให้ปริญญา 

 

  ข้อ 38  การขอรับปริญญา 

  ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ให้แสดงความจ านงขอรับ

ปริญญาต่อมหาวิทยาลัยก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย 1 เดือน 

  ข้อ 39  การให้ปริญญา 

                     มหาวทิยาลัยจะพจิารณานสิิตท่ีได้แสดงความจ านงขอรบัปรญิญา  และมีความ

ประพฤติดี  เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาบัณฑิต  หรือปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม

ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

             39.1 ปริญญาบัณฑิต 

   ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิต  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

   39.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร  และมีเวลาเรียนครบตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
   39.1.2 ได้รับการประเมินผล  S  ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือการ

ประเมินรวบยอด  ส าหรับหลักสูตรที่มีการก าหนดไว้ 
 
   39.1.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00  

  ทั้งนี้หากมีการใช้ระบบการวัดผลและการศึกษาที่แตกต่างไปจากนี้ จะต้องก าหนด ให้

มีค่าเทียบเคียงกันได้ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย  
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                    39.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

  ผู้มีสิทธ์ิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา   

และมีคุณสมบัติดังนี้ 

            39.2.1  มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 
  39.2.2  มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร

ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 

  39.2.3 ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.25  ขึ้นไป 

                            39.2.4 ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า  C 

  39.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
  ผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องเป็นนิสิตเต็มเวลา 

และ มีคุณสมบัติดังนี้ 

  39.3.1  มีคุณสมบัติครบตามข้อ 39.1.1  และข้อ 39.1.2 

                            39.3.2  มีระยะเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน

หลักสูตรทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 

  39.3.3  ได้ค่าระดับขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่  3.60  ขึ้นไป 

  39.3.4  ไม่มีผลการเรียนรายวิชาใดต่ ากว่า  C  
  

หมวด 9 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  ข้อ 40  ทุกหลักสูตรจะต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่าง

น้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
  40.1 การบริหารหลักสูตร 
  40.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  40.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 
  40.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

  ข้อ 41 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยแสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐาน

และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี 

  ข้อ 42  หลักสูตรที่จะเปิดใหม่หรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้อง
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
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หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย  2 คน ท้ังนี้
อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  

  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้าน

การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  
  ในกรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของหลายสถาบัน 

อาจารย์ประจ าของสถาบันในความร่วมมือนั้น ให้ถือเป็นอาจารย์ประจ าในความหมายของเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

  ข้อ 43  ให้ทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ

สอน การพัฒนาหลักสูตร และการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
   
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ในกรณีที่มีข้อความใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา

ตรีฉบับก่อน  โดยที่ข้อความเดิมเอื้อประโยชน์แก่นิสิตท่ีเข้าศึกษาในขณะที่ข้อบังคับฉบับนั้นมีผลบังคับ

ใช้  ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาใช้ข้อบังคับเดิมได้  จนกว่านิสิตนั้นจะพ้นสภาพนิสิต 

  

          ประกาศ  ณ  วันที่   25  เมษายน  พ.ศ.  2548        

 

 
 
 

 
(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล) 
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 138 

 

 

 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 139 

 
 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 140 

 

 

 
 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 141 

 

 
 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 142 

 

 
 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 143 

 

 
 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 144 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ผลสรุปวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาแกน 
       1.  ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 138 หน่วยกิต 
       2.  แยกรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจออกเป็น 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 โดยคิดเป็นรายวิชาละ 2 หน่วยกิต 
       3.  เพิ่มเติมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักบรรษัทภิบาลลงในรายวิชาต่างๆ 

เช่น กฏหมายธุรกิจ 
       4.  เพิ่มเติมรายละเอียดของการฝึกงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยก าหนดให้นิสิตจะต้องท า

รายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของการฝึกงานส่งให้กับภาควิชาบริหารธุรกิจภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว 

 
ผลสรุปวิพากษ์หลักสูตรวิชาเอกการตลาด 
        1.  เรื่องการจัดแผนการเรียนวิชาเอกการตลาด คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการปรับเปลี่ยน

แผนการเรียนรายวิชา จากเดิม 
         กตล 331 การตลาดระหว่างประเทศ ที่ศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย เปล่ียนเป็น ชั้นปีที่ 4 

ภาคปลาย 
         กตล 473 การจัดการการตลาด เดิมศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย เปล่ียนเป็น ชั้นปีที่ 3 ภาค

ปลาย ซึ่งใน 2 รายวิชานี้จะสลับกัน เพื่อให้การเรียนในเนื้อหารายวิชา มีการเรียงล าดับความส าคัญ

จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับขั้นสูง 
         2.   เรื่องค าอธิบายรายวิชา คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการเปลี่ยนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
         กตล 211 พฤติกรรมผู้บริโภค ให้เพิ่มค าว่า “สิทธิและการคุ้มครอง” เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล

ให้ความส าคัญ และออกกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
          กตล221 การส่ือสารการตลาด ให้เพิ่มค าว่า “และการสร้างตราสินค้า การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด” เนื่องจากจะเป็นการเรียนพื้นฐานเพื่อเตรียม

ตัวในการเรียนในรายวิชา กตล 222 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ในรายวิชาเลือกต่อไป 
          กตล 321 การจัดการการขาย ให้เพิ่มค าว่า “ศิลปะการขาย และเทคนิคการขาย” ซึ่งเห็นว่ามี

ความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้ 
          กตล 331 การตลาดระหว่างประเทศ ให้เพิ่มค าว่า “องค์กรระหว่างประเทศ และความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความส าคัญของรายวิชานี้  
          กตล 351 จริยธรรมทางธุรกิจการตลาด เปลี่ยนชื่อป็น “จริยธรรมส าหรับนักการตลาด” และ

เพิ่มค าว่า “เพื่อสร้างจิตส านึกทางจริยธรรม เพื่อให้เป็นนักการตลาดที่ดี ในการที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริม

องค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน” เพื่อให้เป็นจริยธรรมส าหรับนักการตลาดโดยตรง และ

ครอบคลุมทางด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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         กตล 441 การวิจัยตลาด โดยมีเง่ือนไข คือ ต้องผ่านรายวิชา บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธี

วิจัยธุรกิจ ก่อนจึงจะมีสิทธิศึกษาในรายวิชา กตล 441 การวิจัยตลาด เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้

ทางด้านสถืตืก่อนที่จะมาเรียนวิจัย 

 
ผลสรุปวิพากษ์หลักสูตรวิชาเอกการเงิน 
        1.  คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกบังคับจาก 33 หน่วยกิต 

เป็น 27 หน่วยกิต และปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือกจาก 6 หน่วยกิตเป็น 12 หน่วยกิต 

เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น โดยรายวิชาที่เสนอให้ย้ายไปเป็นวิชาเอก

เลือก คือ กงน 281 การบัญชีเพื่อการจัดการ และ กงน 471 สัมมนาทางการเงิน 
        2.  คณะกรรมการฯ เสนอให้ย้ายรายวิชา กงน 361 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน 

จากการเรียนในปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เป็น ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานทางด้านการเงินก่อน

น ามาประยุกต์ใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์และสามารถเรียนควบคู่ไปกับรายวิชา กงน 321 หลักการลงทุน 

ในภาคการศึกษาเดียวกันได้อย่างสอดคล้องกันและท าการย้ายรายวิชา กงน 311 การจัดการการเงิน 

จากชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เป็น ภาคเรียนที่ 1 แทน 
       3.  คณะกรรมการฯ เสนอให้น ารายวิชา กงน 422 การจัดการความเส่ียง มารวมกับรายวิชา 

กงน 424 อนุพันธ์ทางการเงิน จัดเป็นวิชาเอกบังคับ โดยใช้ชื่อ “การจัดการความเส่ียงและอนุพันธ์

ทางการเงิน” 
       4.  คณะกรรมการฯ เสนอให้เพิ่มวิชาเอกเลือก 2 รายวิชา ดังนี้  
            - วิชาวิศวกรรมทางการเงินเบื้องต้น (Introduction to Financial Reengineering) โดยมี    

บุรพวิชา 2 วิชา คือ รายวิชาแคลคูลัส และ รายวิชาเศรษฐมิติ 

            - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพทางการเงิน 

 
ผลสรุปวิพากษ์หลักสูตรวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

        1.  คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการเพิ่มเติมรายวิชา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับโลก 

(Global Business Environment) ลงในส่วนของรายวิชาเอกบังคับ 

        2.  คณะกรรมการฯ เสนอรวมเนื้อหาของรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค และ สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้เป็นวิชาเดียวกัน

ได้ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 149 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 
          ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร ์ได้มีการจดั โครงการเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น

เรื่อง “คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาแห่งชาติ (TQF)”  ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร  
           โดยมีผลสรปุท่ีเกีย่วขอ้งกับการประเมินหลักสูตร ดังนี้  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

กรอบ TQF 
คุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มศว 

ทักษะที่ต้องการให้

สถาบันการศึกษาพัฒนาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีจิตอาสา   

2. ด้านความรู้  - มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบันเสมอ 

- ปรับทัศนคติเก่ียวกับการได้รับ

มอบหมายงานใหม่ ว่าเป็นการได้รับ

ความรู้ใหม(่ฝึกความเป็นคนใฝ่รู้

ตลอดชีวิต) 

3. ด้านปัญญา - ขาดการคิดท่ีเป็นระบบ - ควรฝึกบริหารเวลา 

- ควรฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 

- เม่ือได้รับการประเมินผลงานท่ี

ให้ผลไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจส าหรับ

ตนเอง ควรหันกลับไปพิจารณา

ตนเองก่อนว่าต้องแก้ไขตนเอง

อย่างไร มากกว่าที่มุ่งมองไปท่ีเพื่อน

ร่วมงานคนอื่นที่ท างาน 

4. ด้านทักษะระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
- ไม่มีความคิดสร้างสรรค ์

- น าเสนองานเก่ง 

- มีความคาดหวังกับงานสูง 

ต้องการท าเฉพาะงานท่ีมีคุณค่าสูง 

ไม่ให้ความส าคัญกับงานท่ีไม่มี

คุณค่า 

- สนใจงานเป็นเรื่องๆ ไม่มองงาน

เป็นภาพรวม 

- ยังไม่ช านาญงานก็จะเปลี่ยนงาน 

(มักนึกว่าตนเองช านาญแล้ว) 

- การวางตัวกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน 

หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา ไม่เหมาะสม 

- ฝึกความรู้สึกเต็มอกเต็มใจที่จะ

แก้ปัญหา 

- ไม่เก่ียงงาน 

- มีทัศนคติในการเปิดใจให้กว้าง 

รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

- สามารถถูกโยกไปท างานอย่างอ่ืน

ได้ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

กรอบ TQF 
คุณลักษณะของนิสิต/นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มศว 

ทักษะที่ต้องการให้

สถาบันการศึกษาพัฒนาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
- มีทักษะการใช้ IT เพื่อความ

บันเทิง แต่ไม่มีความช านาญในการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ยังไม่ด ี

- ควรฝึกภาษาอังกฤษให้สามารถ

แสดงความคิดเห็นของตนเองได้

อย่างแท้จริง 

- ฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว มีศิลปะ

ในการสื่อสารได้ โดยใช้ภาษาพูด

และภาษากายท่ีเหมาะสม 

- ฝึกทักษะการน าเสนองานท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ  

วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ชื่อ – นามสกุล นายรัฐ  สาเรือง 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail ratha@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท M.B.A. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2532 

ปริญญาตรี บธ.บ (การตลาด) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2521 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

ภาระงานสอน  

จ านวน  24  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นายสิฏฐากร  ชูทรัพย์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail sittakor@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก M.A. (Management) Bellevue University 2538 

ปริญญาโท M.S. (Business Education) Indiana University 2528 

ปริญญาตรี กศ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523 

 

ผลงานทางวิชาการ 
     1. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2551. 
     2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2553. 

 

ภาระงานสอน  

จ านวน  24  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพวรรณ์  เงาศรี 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail paiwan@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2548 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-

นครินทร์ 

2546 

 

ผลงานทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

ภาระงานสอน  

จ านวน  18  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นายปัญญา  มีถาวรกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail panya@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท พบ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2524 

ปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก 2521 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

ภาระงานสอน  

จ านวน  12  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นายสันติ  เติมประเสริฐสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail sonti@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท บธ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2548 

ปริญญาตรี บธ.บ.  

(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

 
ผลงานทางวิชาการ 
     1. การพยากรณ์ภาวะล้มละลายของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดขอนแก่นและ  
จังหวัดนครราชสีมา.ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น.2550. 

และได้รับการตีพิมพ์วารสารวิจัย มข.ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ISSN 0859-3957 ปีที่ 

13 ฉบับที่ 11 ประจ าเดือน ธันวาคม 2551 
     2. ลักษณะประชากร ความเส่ียง ผลประโยชน์และพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคไทย 

Demography,Perceived Risks,Desired Benefits, And Saving Behavior Of Thai Consumer. 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2550.เผยแพร่ในวารสาร International Business 
and Economics Research Journal, Volume 8, Number 7, July 2009 หน้าที่ 11-17 วิจัยร่วมกับ

อาจารย์พนิต กุลศิริ 

      3. การรับรู้ความเส่ียงของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  
ในตราสารทุน.คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2551. 

      4. บทบาทของค่าเงินหยวนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค 

เอเชีย.คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2552. 

       5. ระบบการบริหารองค์กรของธุรกิจจัดการบริการการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนา  
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน:กรณีศึกษา.ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2552 

 

ภาระงานสอน  

จ านวน  12  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นางสุวิชา  โกมลทัต 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail suwicha@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท ศ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2543 

ปริญญาโท พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2536 

ปริญญาตรี พณ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2520 

 
ผลงานทางวิชาการ 
     1. การพัฒนาศักยภาพอาหารท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อการท่องเที่ยว. 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2551 

     2. Tourism Potential of Health Tourism Destination : Raksawarin Hot Spring at Ampur 

Muang in Ranong Province.2551 
     3. ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติต่อการบริการขนส่งสาธารณะในบริเวณท่า 

อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ.คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2552 

      4. Health Tourism Destination in Thailand : A case study of Raksawarin Hot Spring. 

2552.เผยแพร่ในวารสาร International Journal of Leisure and Tourism Marketing (IJLTM) 

Volume1 – Issue 3 2010 

      5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง : กรณีศึกษานัก 

ท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางบริเวณซอยนานา.คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2553 

 

ภาระงานสอน  

จ านวน  24  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาวพนิต  กุลศิริ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ  

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

E-mail panid@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก D.B.A.  

(International Business) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 

ปริญญาโท M.A.  

(Business English for 

International 

Communication) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

ปริญญาโท M.B.A.  

(International Business) 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2535 

ปริญญาโท M.A.  

(Communication 

Development) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 

Graduate Diploma  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 

ปริญญาตรี B.A. 

(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2520 
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ผลงานทางวิชาการ 
    1.การเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(ต่อเนื่อง 2 ป)ี.พิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2549 
    2.ส่ิงแวดล้อม ลักษณะผลิตภัณฑ์ ราคา และพฤติกรรมการซื้อ ใช้และทิ้งโทรศัพท์ 

เคล่ือนที่และคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2550.  

    3.ลักษณะประชากร ความเส่ียง ผลประโยชน์และพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคไทย, 
Demography,Perceived Risks,Desired Benefits, And Saving Behavior Of Thai Consumer. 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2550.เผยแพร่ในวารสาร International Business 
and Economics Research Journal, Volume 8, Number 7, July 2009 หน้าที่ 11-17 วิจัยร่วมกับ

อาจารย์สันติ เติมประเสริฐสกุล 

    4.ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมต่อวัดของคนไทย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2551 

    5.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2551 

    6.Business Attributes Affecting Small Business Performances from the Balanced Scorecard 

Perspective.2551 

    7.ความคิดเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อตนเอง การเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

ฟุ่มเฟือยของเยาวชน.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2552 

     8.แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของธุรกิจจัดบริการการท่องเที่ยวเพื่อส่ง 

เสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต.ส านักงาน 

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.2552 
    9.แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารริมถนนส าหรับกรุงเทพมหานคร.คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2553 
 

ภาระงานสอน  

จ านวน  24  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล   นายล่ าสัน  เลิศกูลประหยัด 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมสาสตร์ 

E-mail lamson@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D.  

(Architectural Heritage 

Management and Tourism) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

ปริญญาโท M.B.A.  

(General Management) 

University of Colorado 2540 

ปริญญาตรี B.B.A. 

(International Business 

Management) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2536 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1.งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
   1. ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม. 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2550 

    2. การตลาดการท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุที่เดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองไทย . 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2552. 
    3. Behavior and Satisfaction of Tourism Visiting in Thai Traditional Markets.2552 

    4. การตลาดการท่องเที่ยวทางเรือภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา.คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2553. 
 

ภาระงานสอน  
จ านวน  12  ชั่วโมง 
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ชื่อ – นามสกุล   นางศุภิณญา  ญาณสมบูรณ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

สังกัด ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

ที่อยู่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมสาสตร์ 

E-mail supinyad@swu.ac.th 

  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก D.B.A.  

(International Finance) 

United State International 

University 
2544 

ปริญญาโท M.B.A.  

(Finance) 

Saint Louis University  2539 

ปริญญาตรี บธ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 

 
ผลงานทางวิชาการ 

1.งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
   1. ความต้องการศึกษาต่อในโครงการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.บ.) 

แบบทวิภาค(Bilingual)และภาคภาษาอังกฤษ(English Program) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2549.     

 

ภาระงานสอน  
จ านวน  18  ชั่วโมง 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ชื่อหลักสูตรเดิม         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2552 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 
                             เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่   1   ปีการศึกษาที่   2555 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

       1.  ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 138 หน่วยกิต 

       2.  แยกรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจออกเป็น 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 โดยคิดเป็นรายวิชาละ 2 หน่วยกิต 
       3.  เพิ่มเติมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักบรรษัทภิบาลลงในรายวิชาต่างๆ 

เช่น กฏหมายธุรกิจ 
       4.  เพิ่มเติมรายละเอียดของการฝึกงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยก าหนดให้นิสิตจะต้องท า

รายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของการฝึกงานส่งให้กับภาควิชาบริหารธุรกิจภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

1. วิชาแกน 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
ธร353  การวิจัยทางธุรกิจ                           3(2-2-5)  
BU353 Business Research 
ศึกษาความหมายบทบาท ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย

ทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ 

ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

การตั้งค าถามในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร 

เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูล

และประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียน

รายงานและการประเมินผลการวิจัย 

บธบ151  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ     3(3-0-6)  
BBA151  Statistics and Business Research Methodology 
  ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคัญ และประโยชน์ของสถิติ

และการวิจัยทางธุรกิจ ทฤษฎี ความน่าจะเป็น ประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน 

จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอน

การวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การ

ตั้งค าถามในการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ และ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบ

ต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

เตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

การเขียนรายงานการวิจัย ประเมินผลการวิจัย 

- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
โดยเพิ่ม “ประโยชน์ของสถิติ

และการวิจัยทางธุรกิจ ทฤษฎี 

ความน่าจะเป็น ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร 

และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน 

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

- เปลี่ยนชื่อวิชาใหม่ 

 
 

 
 
 



หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต      วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการเงิน  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2555 165 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 บธบ352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ   

                                                          3(2-2-5) 
BBA352 Quantitative Analysis for Decision Making in Business 
      ศึกษาหลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบโปรแกรมเส้นตรง 

ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์

ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบ

แถวคอยและตัวแบบการจ าลองปัญหาที่เป็นตัวแบบทาง

คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

- เพิ่มรายวิชา 

ธร  373  ภาษาอังกฤษธุรกิจ    3 (3-0-6) 
BU  373    Business English  
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ การอ่าน การฟัง การ

พูด การเขียน และค าศัพท์ทางธุรกิจเบื้องต้น ตลอดจนโครงสร้าง 

ค าศัพท์ และข้อความที่ใช้ในเอกสารทางด้านธุรกิจ การสนทนา  

การโต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1                 3(2-2-5)  
BBA372  Business English I 
     ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจส าหรับ 

การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ตามโครงสร้าง ค าศัพท์ 

และข้อความทางธุรกิจเบื้องต้น ท่ีใช้ในเอกสาร การสนทนา  การ

โต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

- เปลี่ยนชื่อรายวิชาและแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา 
 

 บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                  3(2-2-5)  
BBA372  Business English II 
     ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจส าหรับ 

การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ตามโครงสร้าง ค าศัพท์ 

และข้อความทางธุรกิจขั้นกลาง ท่ีใช้ในเอกสาร การสนทนา  การ

โต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

- เพิ่มรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
ธร452  จริยธรรมทางธุรกิจ                          3(3-0-6)  
BU452  Business Ethics 
ศึกษาหลักการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  หน้าที่และ

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วน

ได้เสียต่อองค์การ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการประกอบธุรกิจ 

 - ตัดรายวิชาออก 
-เพิ่มในรายวิชาเอกของวิชาเอก

การตลาด,วิชาเอกการเงิน,

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ 
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1. วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 

วิชาเอกการตลาด กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
กต441  การจัดการการตลาด                           3(3-0-6) 
MK441  Marketing Management 
ศึกษากระบวนการจัดการการตลาด ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน 

จัดการเชิงกลยุทธ์ ด าเนินการ และควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 

เพื่อสร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึงพอใจส าหรับผู้บริโภค  

กตล371   การจัดการการตลาด                    3(3-0-6) 
MKT371  Marketing Management 
ศึกษากระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ วางแผนจัดการ

เชิงกลยุทธ์ ด าเนินการ และควบคุมกิจกรรมทางการตลาด ในการ

สร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึงพอใจส าหรับผู้บริโภค  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เดิมเป็นรายวิชาใน 
ชั้นปีที่ 4 เปลี่ยนเป็นรายวิชาใน

ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้การเรียนใน

เนื้อหารายวิชามีการเรียงล าดับ

ความส าคัญจากระดับพื้น 
ฐานไปสู่ระดับขั้นสูง 

กต341   การจัดการการขาย                           3(3-0-6) 
MK341  Sales Management 
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขาย

ที่จะบริหารงานให้นโยบายและกลยุทธ์การขายสอดคล้องกับ

นโยบายการตลาดและนโยบายธุรกิจ การจัดสายงานบริหารของฝ่าย

ขาย การอบรมพนักงานขาย การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่

พนักงานขาย การประเมินผลงานและการให้ผลตอบแทนพนักงาน

ขาย การจัดสรรงบประมาณ การแบ่งเขตและการก าหนดโควตาการ

ขาย ตลอดจนการใช้พนักงานขายร่วมกับความพยายามขายในด้าน

อื่น ๆ 

กตล321   การจัดการการขาย                      3(3-0-6) 
MKT341  Sales Management 
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงหน้าที ่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขาย

ที่จะจัดการให้นโยบายและกลยุทธ์การขายสอดคล้องกับนโยบาย

การตลาดและนโยบายธุรกิจ  การจัดสายงานบริหารของฝ่ายขาย  

การอบรมพนักงานขาย  การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน

ขาย การประเมินผลงานและการให้ผลตอบแทนพนักงานขาย  การ

จัดสรรงบประมาณ  การแบ่งเขตและการก าหนดโควต้าการขาย  

ตลอดจนการใช้พนักงานขายร่วมกับความพยายามขายในด้าน   

อื่นๆ  ทั้งศิลปการขายและเทคนิคการขาย 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชาโดย

เพิ่ม “ศิลปการขายและ

เทคนิคการขาย” ซึ่งมีความจ า 
เป็นต่อการเรียนรู้ในรายวิชานี้ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
กต342  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด  3(2-2-5)  
MK342  Quantitative Analysis for Marketing 
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเชิงระบบส าหรับการแก้ปัญหาทางการตลาด 

ความน่าจะเป็นและเครื่องมือทางสถิติที่ใช้พยากรณ์ข้อมูลทาง

การตลาด รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการวางแผน 

การควบคุม และการตัดสินใจทางการตลาด โดยใช้คอมพิวเตอร์

ส าหรับช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - ตัดรายวิชาออกเนื่องจากเพิ่ม

รายวิชาแกนสาขาซึ่งมีเนื้อหา

คล้ายคลึงกันในรายวิชา  
บธบ352  การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณเพื่อการตัดสินใจทาง

ธุรกิจ 

กต241   พฤติกรรมผู้บริโภค                        3(3-0-6)  
MK241  Consumer Behavior 
ศึกษาความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึง

ปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ความโน้มเอียงในการซื้อ ข้ันตอน

และกระบวนการตัดสินใจ การมองเห็นปัญหา การเสาะแสวงหา

ข้อมูลในการแก้ปัญหาการหาทางเลือก การประเมินค่าทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ  สิทธิของผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่

มีผลต่อการด าเนินการตลาด 

กตล211   พฤติกรรมผู้บริโภค                     3(3-0-6)  
MKT211  Consumer Behavior 
ศึกษาความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมของผู้บริโภค 

รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ความโน้มเอียงในการซื้อ 

ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจ  การมองเห็นปัญหา การเสาะ

แสวงหาข้อมูลในการแก้ปัญหาการหาทางเลือก การประเมินค่า

ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ  สิทธิของผู้บริโภคและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่มีผลต่อการด าเนินการตลาด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดย

เพิ่ม “สิทธิและการคุ้มครอง”  
เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลให้

ความใส่ใจและออกกฏหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค 
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กตล242   การสื่อสารการตลาด                    3(3-0-6)  
MK242  Marketing Communication 
ศึกษาบทบาทของการส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด แนวคิดท่ีใช้

ในการส่ือสารการตลาด เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด อัน

ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน

ขาย การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง 

กตล221   การสื่อสารการตลาด                   3(3-0-6)  
MKT221  Marketing Communication 
ศึกษาบทบาทของการส่ือสารในการส่งเสริมการตลาด แนวคิดท่ี

ใช้ในการส่ือสารการตลาด เครื่องมือในการส่ือสารการตลาด 

การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การ

ส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดย
ตัดค าว่า “ได้แก”่ ออกไป 

กต350   ทักษะอาชีพทางการตลาด           0(0-0-120)  
MK350  Training Practicum in the Industry 
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคล เช่น บริษัทจ ากัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ราชการ ในภาคเรียนฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 โดยใช้เวลาต่อเนื่องกัน

ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ ากว่า 120 ชั่วโมง ท้ังนี้ นิสิต

จะต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจาก

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

กตล381   ทักษะอาชีพทางการตลาด        0(0-0-120)  
MKT 381  Training Practicum in the Industry 
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้

ที่ได้จากการฝึกงานภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ ากว่า 

120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

จากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และส่งรายงาน

หลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดย

เพิ่ม “หรือหน่วยงานราชการ 

ประมวลความรู้ที่ได้จากการ

ฝึกงานภายใต้การก ากับดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา “ และ

“ส่งรายงานหลังจากฝึกงาน

เสร็จแล้ว” เพื่อให้นิสิตได้

ประมวลความรู้ที่ได้มาจากการ

ฝึกงาน 
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กต343   การตลาดระหว่างประเทศ                3(3-0-6)  
MK343  International Marketing 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การ

จัดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ การหาและการเลือกตลาด การ

วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ช่องทางจ าหน่าย การช าระเงิน การ

ขนส่งและพิธีการศุลกากร นโยบายการค้าของแต่ละประเทศ 

ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมและองค์การการค้า

ระหว่างประเทศ 

กตล431   การตลาดระหว่างประเทศ            3(3-0-6)  
MKT431  International Marketing 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศ 

องค์กรระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ 

การหาและการเลือกตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม ช่องทางจ าหน่าย การช าระเงิน การ

ขนส่งและพิธีการศุลกากร นโยบายการค้าของแต่ละประเทศ 

วิเคราะห์ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมและองค์การการค้าระหว่าง

ประเทศ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดย
เพิ่ม “องค์กรระหว่างประเทศ

และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม” เพื่อให้สอดคล้อง

กับเนื้อหาและความส าคัญของ

รายวิชานี้ 

- เดิมเป็นรายวิชาในชั้นปีที่ 3 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาในชั้นปีที่4 

กต442   การวิจัยตลาด                            3(2-2-5)  
MK442  Marketing Research 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อองค์การ

ธุรกิจ การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยตลาด เครื่องมือท่ีใช้

ในการวิจัยตลาด ฝึกปฏิบัติการวิจัยตลาดเฉพาะกรณี รวมท้ังการ

ใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด 

กตล441   การวิจัยตลาด                          3(2-2-5)  
MKT441  Marketing Research 
บุรพวิชา : บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 
ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อองค์การ

ธุรกิจ การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยตลาด เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยตลาด  ฝึกปฏิบัติการวิจัยตลาดเฉพาะกรณี  รวมท้ัง

การใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทาง

การตลาด 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชาโดย 
มีเง่ือนไขคือ ต้องผ่านรายวิชา 
บธบ151 สถิติและระเบียบ 
วิธีวิจัยธุรกิจ ก่อนจึงจะมีสิทธิ

ศึกษาในรายวิชา กตล441 

การวิจัยตลาด เพื่อให้นิสิตมี

พื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติ

ก่อนที่จะมาเรียนการวิจัยตลาด 
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กต443  สัมมนาปัญหาการตลาด                    3(3-0-6) 
MK443  Seminar in Marketing Problems 
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด อภิปรายร่วมกันเพื่อหา

วิธีการแก้ปัญหา การท าโครงการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด

เฉพาะเรื่อง และการเสนอผลของการวิเคราะห์ต่อที่ประชุมสัมมนา  

กตล461  สัมมนาปัญหาการตลาด                3(2-2-5) 
MKT461  Seminar in Marketing Problems 
    ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด และการจัดโครงการ

สัมมนา เสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดเฉพาะเรื่อง

ต่อที่ประชุมสัมมนา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา เป็น 
“และการจัดโครงการสัมมนา” 

กต444   การตลาดบริการ                             3(3-0-6) 
MK444  Service Marketing 
ศึกษาลักษณะและความส าคัญของตลาดบริการ ประเภทของธุรกิจ

บริการ การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ

ประเภทต่าง ๆ 

กตล471   การตลาดบริการ                         3(3-0-6) 
MKT471 Service Marketing 
    ศึกษาลักษณะและความส าคัญของตลาดบริการ ประเภทของ

ธุรกิจบริการ การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด ส าหรับธุรกิจ

บริการประเภทต่าง ๆ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

กต445   การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 3(3-0-6) 

MK445  Small and Medium Enterprises Management 
ศึกษาถึงลักษณะและการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 

การวางแผนส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การเลือกท าเล

ที่ตั้ง การวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้างข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขันและการวิจัยตลาด การตลาดของธุรกิจขนาดย่อม

และขนาดกลาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม

และขนาดกลาง การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและ

ขนาดกลาง รวมทั้งการบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับธุรกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง 

กตล472 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง3(3-0-6) 

MKT472  Small and Medium Enterprises Management 
    ศึกษาถึงลักษณะและการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาด

กลาง การวางแผนส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การ

เลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังและสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้างข้อ

ได้เปรียบทางการแข่งขันและการวิจัยตลาด การตลาดของธุรกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ

ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมทั้งการบริหารการเงินและการบัญชี

ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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 กตล351   จริยธรรมธุรกิจส าหรับนักการตลาด  3(3-0-6)  
MKT351  Business Ethics for Marketing 
           ศกึษาหลักการด าเนนิงานทางธุรกิจการตลาดอย่างมี

จริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ การส่งเสริม

บุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การ สร้างจิตส านึกทาง

จริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน

ในการประกอบธุรกิจทางด้านการตลาด 

- เพิ่มรหัสวิชาใหม่ 
 

 กตล421   การตลาดทางตรง                      3(3-0-6)  
MKT421  Direct Marketing 
           ศกึษาแนวคิด  หลักการ  ความหมาย  ขอบเขตและ

บทบาทของการตลาดทางตรง การตลาดแบบสร้างสัมพันธภาพ 

การสร้างฐานข้อมูล   การตลาดด้วยส่ืออิเล็คทรอนิกส์  การใช้

เครื่องมือและการก าหนดกลยุทธ์การตลาดทางตรง ส าหรับ

ผู้บริโภค 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- ย้ายจากวิชาเอกเลือกเป็นเอก
บังคับ 
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วิชาเอกการตลาดกลุ่มวิชาเอกเลือก 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

กต248   การตลาดการเกษตร                     3(3-0-6)  
MK248  Agricultural Marketing 
ศึกษาการวางแผน และการจัดกิจกรรมทางการตลาดส าหรับ

สินค้าเกษตร ระบบการตลาดส าหรับการผลิตผลทางการเกษตร 

บทบาทของรัฐท่ีมีต่อตลาดการเกษตร 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต243   การตลาดอุตสาหกรรม                 3(3-0-6)  
MK243  Industrial Marketing 
ศึกษาประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม การวางแผน และการจัด

กิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม ปัญหาและ

อุปสรรคในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ความส าคัญ

ของการอุตสาหกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจของเอกชนและของรัฐ 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต244   การตลาดการเงิน                       3(3-0-6)  
MK244  Financial marketing 
ศึกษาความหมายของตลาดเงิน ตลาดการเงินในระบบ ตลาด

การเงินนอกระบบ ความแตกต่างระหว่างการเงินและตลาดทุน 

ตราสาร โครงสร้าง และประเภทของตลาดทุน ตลอดจนสถาบัน

การเงินประเภทต่างๆ รวมท้ังกลยุทธ์การตลาดการเงิน  

 - ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
กต245   การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม       3(3-0-6) 
MK245  Tourism and Hotel Marketing 
ศึกษาลักษณะและความส าคัญของการตลาด การท่องเที่ยวและการ

โรงแรม หน้าที่และสถาบันการตลาด จิตวิทยาในการซื้อของ

ผู้บริโภค เปรียบเทียบการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมกับสินค้าประเภทอื่น ๆ นโยบายการตลาดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ช่องทางการจ าหน่าย การซื้อและการขาย การก าหนด

ราคาและเงื่อนไขราคา บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อตลาดการท่องเที่ยว

และโรงแรม 

กตล271   การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม  3(3-0-6) 
MKT271  Tourism and Hotel Marketing 
ศึกษาลักษณะและความส าคัญของการตลาด การท่องเที่ยวและ

การโรงแรม หน้าที่และสถาบันการตลาด จิตวิทยาในการซื้อของ

ผู้บริโภค เปรียบเทียบการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมกับสินค้าประเภทอื่น ๆ นโยบายการตลาดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ช่องทางการจ าหน่าย การซื้อและการขาย การก าหนด

ราคาและเงื่อนไขราคา บทบาทของรัฐบาลที่มีต่อตลาดการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

กต345   การจัดการธุรกิจค้าปลีก                  3(3-0-6) 
MK345  Retail Business Management 
ศึกษาลักษณะของธุรกิจค้าปลีก หลักการบริหารการค้าปลีก

สมัยใหม่ การวางแผนการตลาดส าหรับธุรกิจค้าปลีก การเลือกท าเล 

ที่ตั้ง การซื้อ การก าหนดราคา การก าหนดนโยบายสินค้า และ

เทคนิคต่างๆในการขาย 

 - ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

กต347   การจัดการการจ าหน่าย                  3(3-0-6)  
MK347  Distribution Management 
ศึกษาถึงการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า 

อันประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้างและกลยุทธ์ในช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย การจัดองค์การ การประสานงานและการ

ประเมินผลช่องทางการจัดจ าหน่าย การออกแบบโครงสร้าง และ

กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ และการ

คลังสินค้า การตัดสินใจวิธีการขนส่ง และงานที่เกี่ยวข้องในการ

กระจายตัวสินค้า 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต348   การจัดการการจัดซื้อ                             3(3-0-6) 
MK348  Procurement Management 
ศึกษาแนวความคิด หลักการ การจัดการ การจัดซื้อ การจัด

องค์การ การตรวจสอบ การก าหนดจ านวนซื้อ การเลือกหาแหล่ง

ขาย นโยบายและการควบคุมการซื้อ 

  - ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

กต447   กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ         3(3-0-6)  
MK447  Pricing Strategy and Decision 
ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคกลยุทธ์การก าหนดราคา วิธีการและ

วัตถุประสงค์การก าหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลและข้อจ ากัดใน

การก าหนดราคา รวมท้ังศึกษาเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมถึง การประยุกต์ใช้เพื่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

กตล423   กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
MKT423  Pricing Strategy and Decision 
           ศกึษาทฤษฎีและเทคนคิกลยุทธ์การก าหนดราคา 

วิธีการและวัตถุประสงค์การก าหนดราคา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและ

ข้อจ ากัดในการก าหนดราคา เครื่องมือในการวิเคราะห์ 

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของราคา และการประยุกต์ใช้เพื่อการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

กต448   ระบบสารสนเทศทางการตลาด         3(2-2-5)  
MK448  Marketing Information System 
ศึกษาระบบสารสนเทศและการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริหารการ

ตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูล การ

ประมวลผลข้อมูลทางการตลาดและการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ 

 - ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

กต449   การศึกษาความเป็นไปได้               3(3-0-6)  
MK449  Marketing Feasibility 
การศึกษาถึงโอกาสทางการตลาด และความเป็นไปได้ของ

โครงการลงทุนอันประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

สถานการณ์ภายในธุรกิจ และสถานการณ์ภายนอกของธุรกิจที่

สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดและผลกระทบต่อแผนก

การตลาด การวัดและการคาดคะเนความต้องการซื้อ การ

พยากรณ์ทางการเงิน และการท างบประมาณเงินสด การตัดสินใจ

ลงทุนและการพัฒนาโครงการลงทุนรวมท้ังการศึกษาถึงวิธีการ

เขียนโครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต446   การจัดการโลจิสติกส์                   3(3-0-6)  
MK446  Logistic Management 
ศึกษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของการจัดการโลจิ

สติกส์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

จนถึงผู้บริโภค รวมถึงความส าคัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อองค์กร

และระบบเศรษฐกิจ 

กตล424   การตลาดโลจิสติกส์                 3(3-0-6)  
MKT424   Logistic  Marketing   
ศึกษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของการตลาด 
โลจิสติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่

จุดเริ่มต้นจนถึงผู้บริโภค รวมถึงความส าคัญของการตลาด 
โลจิสติกส์ที่มีต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
- แก้ไขค าอธิบายรายวิชา โดย

เพิ่มค าว่า การตลาด 
โลจิสติกส์ ในค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554  

กต344   การตลาดทางตรง                                    3(3-0-6) 

MK344  Direct Marketing 
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของ

การตลาดทางตรง ซึ่งรวมถึงการตลาดเพื่อสร้างสัมพันธภาพ การ

สร้างฐานข้อมูล  การตลาดด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยมีผู้บริโภค

เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนศึกษาการใช้เคร่ืองมือและการก าหนด

กลยุทธ์การตลาดทางตรง 

 - ย้ายไปเป็นรายวิชาเอก

บังคับ 

กต346   การโฆษณา                                 3(3-0-6)                                                  
MK346  Advertising 
ศึกษาหน้าที่ ความส าคัญ และบทบาทของตัวแทนบริษัทโฆษณา 

และแผนกโฆษณาขององค์การ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนในการ

ด าเนินการจัดท าแผนและกลยุทธ์การโฆษณา ประกอบด้วย การ

วางแผน การเลือกสื่อ การจัดท างบประมาณ และการประเมินผล
แผนโฆษณา 

 - ตัดรายวิชาออก 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
กต349   การประชาสัมพันธ์                        3(3-0-6) 
MK349  Public Relations 
ศึกษาความส าคัญ ขอบเขตและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการสื่อสาร การก าหนดนโยบาย รูปแบบ แผนและกลยุทธ์ 

การเลือกสื่อ และกระบวนการประชาสัมพันธ์ส าหรับองค์การธุรกิจ 

หน่วยงานราชการและองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต246   การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                 3(3-0-6)  
MK246  Customer Relations Management  
ศึกษาความหมาย บทบาท หน้าที่และความส าคัญของการจัดการ

ลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า การจัดกิจกรรมทางการ

ตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การวัดและประเมินผล

กิจกรรมทางการตลาด โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 - ตัดรายวิชาออก 

กต247   การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า   3(3-0-6)  
MK247  Product and Brand Management 
ศึกษาประเภท และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การบริหารสาย

ผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการจัดการและวิธีการบริหารตราสินค้า 

รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

กตล222  การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)  
MKT222  Product and Brand Management 
ศึกษาประเภท และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การบริหารสาย

ผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการจัดการและวิธีการบริหารตราสินค้า 

รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

 กตล223   การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์            3(3-0-6) 
MKT223  Electronic Marketing 
     ศึกษาถึงความจ าเป็น หลักพื้นฐานและประโยชน์ของการตลาด

สื่ออิเล็คทรอนิกส์ กระบวนการทางการตลาด โมเดลของการท า

การตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ

ท าการตลาดอิเล็คทรอนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยที่ส าคัญ 

ระบบการช าระเงิน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการท าการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และประเด็น

ปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 

  กตล422   การโฆษณาและประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 
MKT422  Advertising and Public Relations 
     ศึกษาหน้าที่ ความส าคัญ และบทบาทของตัวแทนบริษัท

โฆษณา และแผนกโฆษณาขององค์การ พร้อมทั้งศึกษาขั้นตอนใน

การด าเนินการจัดท าแผนและกลยุทธ์การโฆษณา ประกอบด้วย 

การวางแผน การเลือกสื่อ การจัดท างบประมาณ และการประเมิน

แผนโฆษณา  ศึกษาความส าคัญ ขอบเขตและบทบาทของการ

ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสาร การก าหนดนโยบาย รูปแบบ 

แผนและกลยุทธ์ การเลือกสื่อ และกระบวนการประชาสัมพันธ์

ส าหรับองค์การธุรกิจ หน่วยงานราชการ และองค์การที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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วิชาเอกการเงิน กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
กง232   การเงิน การธนาคาร                       3(3-0-6)  
FI232  Money and Banking 
    ศึกษาหน้าที่ และความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการ

ควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ลักษณะที่ส าคัญ และประเภทของตลาดการเงิน 

ตลอดจน บทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน

การเงินอื่นๆ 

กงน431   การเงิน การธนาคาร                   3(3-0-6)  
FIN431  Money and Banking 
     ศึกษาหน้าที่ และความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการ

ควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ ลักษณะที่ส าคัญ และประเภทของตลาด

การเงิน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ และ

สถาบันการเงินอื่นๆ 

- เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเป็น

เอกเลือก 

กง434   การจัดการความเสี่ยง                     3(3-0-6)  
FI434  Risk Management 
    ศึกษาถึงประเภทของความเส่ียงทางการเงิน วิธีการวัดความ

เสี่ยงทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ในการจัดการ

ความเส่ียงขององค์กรธุรกิจ 

กงน421   การจัดการความเสี่ยง                  3(3-0-6)  
FIN421  Risk Management 
      ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน วิธีการ

วัดความเส่ียงทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ใน

การจัดการความเส่ียงขององค์กรธุรกิจ 

- เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็น

เอกบังคับ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 กงน491   จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน 3(3-0-6) 

FIN491  finance Business Ethics 
      ศึกษาหลักการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม หน้าที่

และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สภาพแวดล้อมและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ

ของนักการเงิน ตลอดจนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบอาชีพในสาขาการเงินจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบอาชีพในสาขาการเงิน 

- เพิ่มรายวิชา 
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วิชาเอกการเงิน กลุ่มวิชาเอกเลือก 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

กง232   การเงิน การธนาคาร                      3(3-0-6)  
FI232  Money and Banking 
ศึกษาหน้าที่ และความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการ

ควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ลักษณะที่ส าคัญ และประเภทของตลาดการเงิน 

ตลอดจน บทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบัน

การเงินอื่นๆ 

กงน431   การเงิน การธนาคาร                   3(3-0-6)  
FIN431  Money and Banking 
     ศึกษาหน้าที่ และความส าคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาทของธนาคารกลางในการ

ควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหว่างประเทศ ลักษณะที่ส าคัญ และประเภทของตลาด

การเงิน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ และ

สถาบันการเงินอื่นๆ 

- เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเป็น

เอกเลือก 

กง434   การจัดการความเสี่ยง                   3(3-0-6)  
FI434  Risk Management 
ศึกษาถึงประเภทของความเส่ียงทางการเงิน วิธีการวัดความเส่ียง

ทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ในการจัดการความ

เสี่ยงขององค์กรธุรกิจ 

กงน421   การจัดการความเสี่ยง                  3(3-0-6)  
FIN421  Risk Management 
      ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน วิธีการ

วัดความเส่ียงทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้ใน

การจัดการความเส่ียงขององค์กรธุรกิจ 

- เปลี่ยนจากวิชาเอกเลือกเป็น

เอกบังคับ 
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เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

(หลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ) 

1. หมวดวิชาบังคับ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 บธบ  121 หลักการบัญชี              3 (3-0-6) 

BBA  121  Principles  of  Accounting 
          ศกึษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการจัดท าบญัช ีและ

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี หลักการ

และขั้นตอนในการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการ

ให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบส าคัญ และระบบเงิน

สดย่อย 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 บธบ  131 การเงินธุรกิจ     3 (3-0-6) 
BBA  131    Business Finance 
          บุรพวิชา  : บช 121 หลักการบัญชี 

 ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการการเงินเป้าหมาย   

และความส าคัญของการจัดการทางการเงิการวิเคราะห์งบการ 

เงินและการเคลื่อนไหวของเงินทุน การวางแผนและพยากรณ์ 
ทางการเงิน  การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน  การพิจารณาการ 

ลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปัน 

ผล และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

 บธบ  241  หลักการตลาด   3 (3-0-6) 
BBA  241   Principles of Marketing 
           ศกึษาความรู้พื้นฐาน ลกัษณะและหนา้ที่ของการตลาด  

สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 บธบ  251  หลักการจัดการ                            3 (3-0-6) 
BBA  251   Principles of Management 
          ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆในการจัดการ ทฤษฏีที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ 

หน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ในการวางแผน การจัดองค์การ 

การสั่งการ และการควบคุม 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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2. หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 บธบ 222  การภาษีอากร   3 (3-0-6) 

BBA 222    Taxation 
          ศกึษาหลกัเกณฑ์ วธิกีารประเมนิและการจัดเก็บภาษีอากร  

ต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรร- 

พาสามิต อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีอ่ืนๆที่ 

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี การ 

ยกเว้นภาษี และความรับผิดในการเสียภาษี 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 บธบ 261   การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3 (3-0-6) 
BBA 261    Human Resource Management 
          ศึกษาหลักและหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล 

การวางแผนก าลังคน การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา 

การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดี

ความชอบตลอดจนมีสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจของ

คนงาน และระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 บธบ  371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3 (2-2-5) 

BBA  371    Business English I 
           ศกึษาและ ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ

ส าหรับ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ต ามโครงสร้าง 

ค าศัพท์ และข้อความ ทางธุรกิจเบื้องต้น  ท่ีใช้ในเอกสาร การ

สนทนา  การโต้ตอบ และการส่ือสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 บธบ 452   การจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6) 
BBA  452    Strategic Management 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และองค์ประกอบของ

การจัดการเชิงกลยุทธ์  ระดับและประเภทของกลยุทธ์  

กระบวนการจัดการกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ัง

ภายนอกและภายในของกิจการ  การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติและกา รประเมินผลกลยุทธ์  และความสัมพันธ์ระหว่าง

นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ  ภายใน

องค์กร 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 กตล 351   จริยธรรมธุรกิจการตลาด    3 (3-0-6) 

MKT 351    Marketing Business Ethics 

             ศึกษาหลักการด าเนินงานทางธุรกิจการตลาดอย่างมี

จริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ การส่งเสริม

บุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม การ สร้างจิตส านึกทาง

จริยธรรม และการส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน

ในการประกอบธุรกิจทางด้านการตลาด 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 

 กตล 371   การจัดการการตลาด          3 (3-0-6) 
MKT 371    Marketing Management                   
            ศึกษากระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห ์

วางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ ด าเนินการ และควบคุมกิจกรรม

ทางการตลาด ในการสร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึง

พอใจส าหรับผู้บริโภค 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
 กงน 312  การจัดการการเงิน        3(3-0-6) 

FIN 312 Financial Management 
         บุรพวิชา : บธบ 131 การเงินธุรกิจ 

         ศึกษากลยุทธ์ เทคนิค วิธีการจัดการเงิน การควบคุม

ก าไร ทั้งด้านการจัดหาและจัดสรรเงินทุน การก าหนดโครงสร้าง 

เงินทุนทางการเงิน นโยบายเงินปันผล  การประเมินค่ากิจการ 

การขยายตัวโดยการรวมกิจการและกรณีศึกษา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

 กงน 491   จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับนักการเงิน      3 (3-0-6) 
FIN 491    Finance Business Ethics 

         ศึกษาหลักการด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม สภาพแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่และความ 

รับผิดชอบของนักการเงิน ตลอดจนหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในสาขาการเงิน 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

 ธปท 481  จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
INB 481  International Business Ethics 
        ศึกษาหลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณ หลักการ 
ด าเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคม การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยว 
ข้องกับองค์กรในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 

- เพิ่มรายวิชาใหม่ 
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