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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           :       วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     :          คณะบริหารธุรกิจ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย                     :       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
ภาษาอังกฤษ                 :        Bachelor of Business Administration Program in Business  

    Administration 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)                 :          บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย)                  :          บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)             :          Bachelor of Business Administration (Business Administration) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)              :          B.B.A. (Business Administration) 

 
3. วิชาเอก 

3.1 แขนงวิชาการตลาด 
3.2 แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

132   หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
5.2 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
6.2 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
6.3 สภาวิชาการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง พิจารณาเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 2/2557  วันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  
6.4 สภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2557 (เอกสารแนบ 1) 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรจะมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2560  หลังจากด าเนินการสอนหลักสูตรปรับปรุง 2 ปี 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8.3 ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในหน่วยงานที่ตรงกับสาขาวิชา 
8.4 นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ผู้สอนด้านบริหารธุรกิจ 
8.5 แขนงวิชาการตลาด เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด พนักงานขาย วางแผนการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์  เป็นต้น 
8.6 แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ 

ฝ่ายฝึกอบรม ธุรกิจฝึกอบรม เป็นต้น 
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9. ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
สถานที่ตั้งหลัก จังหวัดล าปาง 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ. ทีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นางสาวจินตนา   จันเรือน บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2549 

  บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2543 

2. นางดาวเดือน     โลหิตปรุะ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 2557 

  บธ.บ.(การจัดการทรัพยากร
มนุษย์) 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 2551 

 
ศูนยก์ารศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ทีส าเร็จ
การศึกษา 

1. นายวิศุทธิ์         ขวัญพฤกษ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2539 

  วท.บ.(เคม-ีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2532 
2. นายประสิทธชัย  เดชข า บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 2549 
  ค.บ.(บริหารการศึกษา) สถาบันราชภฎัจันทรเกษม 2545  

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

       ในสถานที่ตั้ง วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางจังหวัดล าปาง 
       ศูนย์นอกที่ตั้ง วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง (กรุงเทพมหานคร) 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีปัจจัยหลักที่การน าเข้าและส่งออกสินค้าการด าเนินธุรกิจจึง
จ าเป็นต้องด าเนินงาน ในระดับโลกมิใช่ระดับท้องถิ่นอีกต่อไป ระบบเศรษฐกิจจึงกลายเป็น “ระบบเศรษฐกิจ
โลก” หมายถึงระบบเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก ภูมิภาคต่างๆได้มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพ่ือให้เกิด
การเปิดเสรีความร่วมมือและอ านาจต่อรองกับภูมิภาคอ่ืน ส าหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก าลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็น “อาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) การรวมตัวนี้ท าให้ผล
กระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ธุรกิจจ าเป็นต้องตัดสินใจด าเนินการแข่งขันและแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ระบบเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดคู่แข่งทางการค้าที่
มากขึ้นเพราะธุรกิจไม่ได้แข่งขันเพียงในประเทศของตนและการค้าแบบหน้าร้านเท่านั้น แต่ยังมีการขายสินค้า
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ไปยังประเทศต่างๆในโลก และการขายบนอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการซื้อ และ
มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างยิ่ง 

   จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การบริหารจะต้องมีความทันสมัย รวดเร็ว มีเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่เปลี่ยนไป และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับ       
ทุกหน่วยงานในธุรกิจเพ่ือผลก าไร และความเจริญก้าวหน้าผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ตัดสินใจได้รวดเร็วมีวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจจึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ดังกล่าว 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  ก่อให้ทุกชีวิตต้องดิ้นรนในการด าเนินชีวิตให้อยู่รอด        

จึงเกิดการแข่งขันกันด้านความรู้ความสามารถเพ่ือแสวงหาความมั่นคงในชีวิต ท าให้สถาบันการศึกษา 
ตระหนักและตื่นตัวในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพใน
สาขาที่ตนเองได้ศึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทั้งยัง
มีคุณสมบัติตามท่ีตลาดแรงงานต้องการ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
       ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.2.1  ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอตามความต้องการของแรงงาน 
  12.2.2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  12.2.3  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของวิทยาลัย 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการ คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน ได้แก่ วิชาหลักการตลาด การจัดการการผลิตและการ

ปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณธุรกิจ วิจัยธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หลักการจัดการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกลยุทธ์ กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
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13.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์            

13.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน ได้แก่วิชา การเงินธุรกิจ หลักการบัญชี 1 หลักการ
บัญชี 2 การบัญชีบริหาร การภาษีอากร 1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สถิติธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

13.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะหรือสาขาวิชาอ่ืน 
 

13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง 

ที่ให้บริการการสอนวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชาการจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัด
กลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญา 

 มุ่งม่ันพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณ 
1.2  ความส าคัญ 

 มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ (มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารธุรกิจ) และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ืออ านวยประโยชน์แก่สังคม 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการบริหารธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
 1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยและมีส านึกในจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ 
 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ระหว่าง

การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพตามถนัด 
 1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถสนองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
 1.3.5 เพ่ือให้บัณฑิตได้มีพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

2.1  แผนการพัฒนา/   
   เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
ก าหนด 

1.1 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

1.1 รายงานผลการประเมินความพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
1.2 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ             
ในด้านทักษะความสามารถในการ
ท างาน 
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2.1  แผนการพัฒนา/   
   เปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน
การสอน เพ่ือให้การเรียนการสอน
ภาย ใน เ วล าและนอก เ วล ามี
ประสิทธิภาพ 

2.1 ติดตั้งอุปกรณ์สื่อต่างๆ ในห้อง 
เรียนเพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือสร้างสื่อการเรียนการสอน
ตามความต้องการ 
2.2 มีต าราเรียน มีหนังสืออ้างอิง 
และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียง 
พอส าหรับการเรียนการสอนเพ่ิม 
เติม 
2.3 การเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน
นอกเวลาเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา 
2.4 เว็บไซต์ในการเข้าถึงข้อมูล 
2.5 การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา 
แข่งขันในเชิงวิชาการ ให้ความรู้ใน
ภาพรวมของอนาคตด้านการตลาด
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

2.1 รวบรวมจ านวนต าราเรียนและสื่อ
ดิจิตอลที่มีอยู่ พร้อมทั้งปริมาณการใช้
งาน  
2.2 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริการอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา 
2.3 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสื่อการเรียนการสอนนอกเวลา 
2.4 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใน
สถาบันการศึกษา 
2.5 จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

3. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
คอยให้ค าแนะน า และดูแลให้
ความปรึกษาด้านการเรียนและ
ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาทุกคน  

 

3.1 มีช่วงเวลาส าหรับให้ค าปรึกษา
กับนักศึกษา 
3.2 เตรียมประวัติทางการศึกษา 
และพฤติกรรมของนักศึกษา ไว้เพ่ือ
การติดต่อในอนาคต  

3.1 จ านวนชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
3.2 ประวัตินักศึกษาทุกคน รวมทั้ง
ประวัติผลการเรียน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้ก าหนด

ระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

- ภาคการศึกษาท่ี 1      เดือนมิถุนายน –  กันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2      เดือนตุลาคม  –  กุมภาพันธ์ 
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคม  –  พฤษภาคม   

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 
 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา  
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบ)ุ 

1.  เป็นผู้ก าลังศึกษา หรือเคยศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอ่ืน 
ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อขอเทียบวิชาเรียน 
และโอนหน่วยกิต  

2.  เป็นผู้ ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ งจากสถาบัน อ่ืน ที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า และสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน  ๆ

3.  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่วิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
 
 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
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ปัญหาการปรับตัวจากการเรียน เนื่องจากเป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นท าให้มีการเรียนในรูปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมีการจัดประชุมนักศึกษาเป็นประจ าเพื่อแนะน าเทคนิค        

การเรียนในวิทยาลัย การแบ่งเวลาการจัดระบบความคิดการด ารงชีวิตในวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหา   
และขอความช่วยเหลือ 

2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน                
ให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามการเรียนของนักศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมที่จ าเป็น  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับ (หน่วย:บาท) 

รายการ 
ปีการศึกษา (พ.ศ.) 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 6,600,000 13,200,000 20,900,000 28,600,000 29,700,000 

รวม 6,600,000 13,200,000 20,900,000 28,600,000 29,700,000 
 

   
 
 
 
2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย:บาท) 
หมวดเงิน งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี (บาท) 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 120 120 140 140 140 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 140 140 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 140 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 380 520 540 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 120 120 
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2558 2559 2560 2561 2562 
1.เงินเดือน 1,800,000.00 1,890,000.00 1,990,000.00 2,100,000.00 2,200,000.00 
2.ค่าตอบแทน 32,000.00 32,000.00 46,000.00 46,000.00 60,000.00 
3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 32,000.00 46,000.00 60,000.00 54,000.00 87,000.00 
4.ค่าสาธารณูปโภค 266,000.00 292,000.00 322,000.00 354,000.00 390,000.00 
รวมงบด าเนินการ 2,130,000.00 2,260,000.00 2,418,000.00 2,554,000.00 2,737,000.00 
5.ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
ครุภัณฑ์การศึกษา 40,000.00 48,000.00 58,000.00 68,000.00 87,000.00 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 52,000.00 52,000.00 52,000.00 80,000.00 80,000.00 
ครภุัณฑ์ส านักงาน 32,000.00 32,000.00 46,000.00 32,000.00 32,000.00 
6.ค่าท่ีดิน - - - - - 
7.ค่าสิ่งก่อสร้าง 2,254,000.00 2,392,000.00 2,574,000.00 2,734,000.00 2,936,000.00 
รวมงบลงทุน 2,378,000 2,524,000 2,730,000 2,914,000 3,135,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,508,000 4,784,000 4,9920,000 5,468,000 5,872,000 
 

2.7  ระบบการศึกษา  
     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลทางสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรมการบริหารคณะ

บริหารธุรกิจ และผ่านการเห็นชอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ซึ่งต้อง
เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (เอกสารแนบ 2) 
ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
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3.1.1. จ านวนหน่วยกิต       
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             132   หน่วยกิต 
3.1.2. โครงสร้างหลักสูตร     

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       132   หน่วยกิต 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา                      12  หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                96  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                   51  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง               30  หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกแขนง                   15  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                6  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รหัสวิชา 
ความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก มีความหมายดังนี้ (เฉพาะวิชาที่สาขารับผิดชอบ) 

        เลขหลักท่ี 1  หมายถึง  เลขรหัสคณะ 
        เลขหลักท่ี 2    และ  3 หมายถึง  เลขรหัสประจ าแขนง 
        เลขหลักท่ี 4   หมายถึง  ชั้นปีที่ศึกษา 
          เลขหลักท่ี 5    และ  6 หมายถึง  ล าดับวิชาในสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อรายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
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- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(เลือก 2 วิชา จากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ รวม 6หน่วยกิต)  
  

401001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental Mathematics                                                         

3 (3-0-6) 
 

401004 
 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
Fundamental  Sciences   

3 (3-0-6) 
 

401006 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     
Sciences ,Technology and Environment 

3 (3-0-6) 

401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology                        

3 (2-2-5) 

401011 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ 
Computer Application for Career Development 

3 (2-2-5) 

  
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

(เลือก 2 วิชา จากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกติ)  
402002 การเมือง และเศรษฐกิจในสังคม                    

Politics and Economy  in Society 
           3 (3-0-6) 

402003 
 

402004 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
International Relationship 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย 
Lifestyle and Thai Culture 

            3 (3-0-6) 
 

           3 (3-0-6) 
 

402005 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

           3 (3-0-6) 
 

402006 สังคมไทย 
Thai Society 

           3 (3-0-6) 
 

402008 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    
Cross-Cultural Communication 

           3 (3-0-6) 
 

 
 

  

 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(เลือก 2 วิชา จากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ รวม 6 หน่วยกิต)  
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403001 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 
Man and Reasoning   

    3 (3-0-6) 
 

403002 จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
Ethics  for  Living 

              3 (3-0-6) 
 

403003 
 

403005 
 

403006 

จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
Psychology for Self-Development 
บุคลิกภาพและการปรับตัว 
Personality and Adjustment 
ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 
Art of Speaking and Presentation 

              3 (3-0-6) 
 

              3 (3-0-6) 
 

              3 (3-0-6) 
 

403008 
 

403009 
 

403010 

จิตวิทยากับจริยธรรมเชิงธุรกิจ 
Psychology and Business Ethics     
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ 
Library and Information Literacy 
พลวัตกุล่มและภาวะผู้น า 
Group Dynamics and Leadership     

              3 (3-0-6) 
 

              1 (1-0-2) 
 

              2 (2-0-4) 
 

 
- กลุ่มวิชาภาษา 

(เลือก 4 วิชา จากรายชื่อวิชาต่อไปนี้ รวม 12 หน่วยกิต) 
 

404101 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

              3 (2-2-5) 
 

404102 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

              3 (2-2-5) 
 

404103 ภาษาอังกฤษ 3 
English  3 

              3 (2-2-5) 
 

404104 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
Business English 

              3 (2-2-5) 
 

404105 
 

 
404110 

ทักษะพัฒนาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
Developing Skills for English Communication 
 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

              3 (2-2-5) 
 

 
 
              3 (2-2-5) 
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404111 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 
Chinese for Daily Life 1 

              3 (2-2-5) 
 

404114 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1  
Fundamental Korean 1 

              3 (2-2-5) 
 

 
 

   

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ (51 หน่วยกิต)   

 

101102 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

              3 (3-0-6) 

205101 หลักการบัญชี 1 
Principles of Accounting I    

              3 (3-0-6) 
 

205201 
 

หลักการบัญชี 2 
Principles of Accounting II    

              3 (3-0-6) 
 

205202 การบัญชีบริหาร 
Managerial Accounting 

              3 (3-0-6) 

101307 
 

การภาษีอากร 1 
Taxation I 

              3 (3-0-6) 
 

201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information  Systems        

             3 (3-0-6) 

201205 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics 

              3 (3-0-6) 
 

202101 
 

หลักการตลาด 
 Principles  of  Marketing 

              3 (3-0-6) 
 

202301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
 Production Management 

              3 (3-0-6) 

202302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis in Business 

              3 (3-0-6) 

202303 
 

วิจัยธุรกิจ 
Business Research 

              3 (3-0-6) 
 

202401 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

              3 (3-0-6) 

203101 หลักการจัดการ               3 (3-0-6) 



มคอ.2 หน้า 15 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  
 

 Principles of Management 
203102 

 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

              3 (3-0-6) 
 

203401 
 

การจัดการกลยุทธ์ 
Strategic Management 

              3 (3-0-6) 
 

203301 
 

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 
Business  Law and Ethics 

              3 (3-0-6) 
 

203302 แรงงานสัมพันธ์ 
Labor Relation 

             3 (3-0-6) 

402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
Economics in General 

             3 (3-0-6) 

203402 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

              3 (3-0-6) 

 
 

(3) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง 
 
แขนงวิชาการตลาด  (30 หน่วยกิต)  

202102 พฤติกรรมผู้บริโภค 
Consumer Behavior 

              3 (3-0-6) 
 

202201 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 
Marketing Channel Management 

              3 (3-0-6) 
 

202103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 
Product and Price Management    

              3 (3-0-6) 
 

202202 การจัดการการขาย 
Sales Management 

              3 (3-0-6) 
 

202304 การวางแผนการตลาด 
Marketing Planning 

              3 (3-0-6) 

202305 
 

กลยุทธ์การตลาด 
Marketing Strategies 

              3 (3-0-6) 

202402 การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

              3 (2-2-4) 
 

202306 การจัดการการส่งเสริมการตลาด               3 (3-0-6) 
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Promotion Management         
202403 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
              3 (3-0-6) 

 
202404 สัมมนาทางการตลาด 

Seminar in Marketing 
              3 (3-0-6) 

 
 

แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (30 หน่วยกิต)  
203103 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 

Human Resource Recruitment and Selection 
        3 (3-0-6) 

203201 การฝึกอบรมและการพัฒนา 
Training and Development 

        3 (3-0-6) 

203202 ทฤษฎีองค์การ 
Organization Theory 

        3 (3-0-6) 

203104 พฤติกรรมองค์การเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Organizational Behavior for HRM 

        3 (3-0-6) 

203303 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
Compensation Management and Welfare 

        3 (3-0-6) 

203304 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Planning 

        3 (3-0-6) 

203305 การจัดการของผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship Management 

        3 (3-0-6) 

203403 การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 
Career Development 

        3 (3-0-6) 

203404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 

        3 (3-0-6) 

203405 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Seminar in Human Resource Management 

        3 (3-0-6) 

 
 
 
 

(4) กลุ่มวิชาเลือกแขนง 
 
 

แขนงวิชาการตลาด  (15 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายชื่อวิชาต่อไปนี้) 
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202203 การจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง 
Purchasing and Negotiations 

      3 (3-0-6) 

202204 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 
Industrial Marketing 

      3 (3-0-6) 
 

202307 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
E-Marketing 

      3 (2-2-4) 
 

202405 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
Event Marketing and Public Relations 

      3 (3-0-6) 
 

202205 การตลาดบริการ 
Service Marketing 

      3 (3-0-6) 

202308 สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด 
Current Issues in Marketing 

      3 (2-2-4) 
 

202406 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
Integrated Marketing Communication 

      3 (3-0-6) 
 

202407 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Enterprises Management 

      3 (3-0-6) 
 

202309 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก 
International Marketing 

      3 (3-0-6) 
 

202206 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง 
Retailing& Wholesaling Management 

      3 (3-0-6) 
 

202310 การตลาดทางตรง 
Direct Marketing 

      3 (2-2-4) 

202311 ศิลปะการขาย 
Selesmanship 

      3 (3-0-6) 
 

202408 การจัดการตราสินค้า 
Brand Management 

      3 (3-0-6) 
 

202312 การตลาดเพื่อการส่งออก 
Marketing for Export 
 

      3 (3-0-6) 
 

202409 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer Relationship Management 

      3 (3-0-6) 
 

202313 ระบบสารสนเทศทางการตลาด       3 (3-0-6) 
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แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (15 หน่วยกิต  โดยเลือกจากรายชื่อวิชาต่อไปนี้) 

203203 การบริหารส านักงาน 
Office Management 

      3 (3-0-6) 

203204 การพัฒนาบุคลิกภาพ       3 (3-0-6) 

Marketing Information System 
202410 การฝึกงานด้านวิชาชีพ 

Practicum 
         3 (0-300-0) 

202411 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory Co-operative Education 

      1 (1-0-0) 

202412 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

      6 (16 สัปดาห์)  
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Personality Development 
203205 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

Human Relations in Organization  
      3 (3-0-6) 

203206 จิตวิทยาธุรกิจ 
Business Psychology 

      3 (3-0-6) 

203306 การสื่อสารและการน าเสนอ 
Communication and Presentation 

      3 (2-2-5) 

203307 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

      3 (3-0-6) 

203308 การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
Efficiency Development  

      3 (3-0-6) 

203406 เทคนิคการจัดการประชุมสัมมนา 
Meeting  and  Seminar  Technique 

      3 (3-0-6) 

203309 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Current Issue In Human Resource Management 

      3 (3-0-6) 

203310 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Change Management 

      3 (3-0-6) 

202407 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Enterprises Management 

      3 (3-0-6) 
 

203407 การให้ค าปรึกษาและแนะน า 
Counseling and Advising 

      3 (3-0-6) 
 

203311 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Information System 

      3 (2-2-5) 

203312 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
Performance Evaluation 

       3 (3-0-6) 

203408 การพัฒนาองค์การ 
Organization Development 
 

      3 (3-0-6) 

203409 การฝึกงานด้านวิชาชีพ 
Practicum 

        3 (0-300-0) 

203410 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Preparatory Co-operative Education 

    1 (1-0-0) 

203411 สหกิจศึกษา      6 (16 สัปดาห์)  
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Co-operative Education  
 

กลุ่มวิชาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นวิชาโท จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มวิชาโท บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  ( 15 หน่วยกิต) 

202103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 

Product and Price Management    

    3 (3-0-6) 

202201    การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า 

Marketing Channel Management 

    3 (3-0-6) 

202306 การจัดการการส่งเสริมการตลาด 

Promotion Management        

    3 (3-0-6) 

202304 การวางแผนการตลาด 
Marketing Planning 

   3 (3-0-6) 

202402 การวิจัยการตลาด 
Marketing Research 

    3 (3-0-6) 
 

 

- กลุ่มวิชาโท บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( 15 หน่วยกิต) 

203103 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Recruitment and Selection 

       3 (3-0-6) 

203102 
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

       3 (3-0-6) 
 

203404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Development 

        3 (3-0-6) 

203401 การจัดการกลยุทธ์ 
Strategic Management 

       3 (3-0-6) 

203104 พฤติกรรมองค์การเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Organizational Behavior for HRM 

        3 (3-0-6) 
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(5) หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หน่วยกิต) 

นักศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง และคณะอนุมัติให้เป็นรายวิชา
เลือกเสรี 

 
3.1.4   การจัดการแผนการศึกษา 

- แขนงวิชาการตลาด 
แผนการศึกษาแบบมี/ไม่มีการฝึกงานด้านวิชาชีพ 

ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
1 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตรฯ์ 3 1 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  205101 หลักการบัญชี 1 3 

 202101 หลักการตลาด 3  101102 การเงินธุรกิจ 3 
 203101 หลักการจัดการ 3  202102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3 
 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

1 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 202103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 
 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 

รวม 9 

 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

2 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ ฯ 3 2 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  202202 การจัดการการขาย 3 

 205202 การบัญชีบริหาร 3  202201 การจัดการช่องทางการตลาด 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3  402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ช้ันปีท่ี รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

2 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 201205 สถิติธุรกิจ 3 
 XXXXXX  กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 9 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

3 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 3 202302 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 

3 



มคอ.2 หน้า 22 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  
 

 202301 การจัดการการผลติและ
ปฏิบัติการ 

3  202305 
 

กลยุทธ์การตลาด 3 

 202306 
 

การจัดการการส่งเสริม
การตลาด 

3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

 101307 การภาษีอากร 1 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 
 203302 แรงงานสัมพันธ ์ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

3 202303 วิจัยธุรกิจ 3 
 203301 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3 
 202304 การวางแผนการตลาด 3 

รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหสั ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

4 202402 การวิจัยการตลาด 3 4 XXXXXX  กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 
 202404 สัมมนาทางการตลาด 3     

 202403 การจัดการการตลาด 3     
 XXXXXX การจัดการกลยุทธ์ 3     
 XXXXXX การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

3     

รวม 15 รวม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตรฯ์ 3 1 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 
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 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  205101 หลักการบัญชี 1 3 
 202101 หลักการตลาด 3  101102 การเงินธุรกิจ 3 
 203101 หลักการจัดการ 3  202102 พฤติกรรมผู้บรโิภค 3 
 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

1 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 202103 การจัดการผลิตภัณฑ์และราค  3 
 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 

รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

2 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ ฯ 3 2 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  202202 การจัดการการขาย 3 

 205202 การบัญชีบริหาร 3  202201 การจัดการช่องทางการตลาด 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3  402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

2 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 201205 สถิติธุรกิจ 3 
  รวม 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
3 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 3 202302 

 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 

3 

 202301 การจัดการการผลติและ 3  202305 กลยุทธ์การตลาด 3 
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ปฏิบัติการ  
 202306 

 
การจัดการการส่งเสริม
การตลาด 

3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

 101307 การภาษีอากร 1 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 
 203302 แรงงานสัมพันธ ์ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 

รวม 15 รวม 15 
ช้ันปีท่ี รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

3 202303 วิจัยธุรกิจ 3 
 203301 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรม 3 
 202304 การวางแผนการตลาด 3 

รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

4 202402 การวิจัยการตลาด 3 4 202411  เตรียมความพร้อมสหกิจ
คึกษา 

1 

 202404 สัมมนาทางการตลาด 3  202412  สหกิจคึกษา 6 
 202403 การจัดการการตลาด 3     
 XXXXXX การจัดการกลยุทธ์ 3     
 XXXXXX การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

3     

รวม 15 รวม 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนการศึกษาแบบมี/ไม่มีการฝึกงานด้านวิชาชีพ 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตรฯ์ 3 1 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 
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 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  205101 หลักการบัญชี 1 3 
 202101 หลักการตลาด 3  101102 การเงินธุรกิจ 3 
 203101 หลักการจัดการ 3  203103 การสรรหาและคั ด เ ลื อก

ทรัพยากรมนุษย์ 
3 

 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3  XXXXXX กลุม่วิชาเลือกแขนง 3 
รวม 15 รวม 15 

ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   
1 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 203104 พฤติกรรมองค์การเพื่อการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์
3 

 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 
รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

2 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ ฯ 3 2 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  203201 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 

 205202 การบัญชีบริหาร 3  203202 ทฤษฏีองค์การ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3  402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

2 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 201205 สถิติธุรกิจ 3 
 XXXXXX  กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 9 

 
 
 
 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

3 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 3 202302 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 

3 

 202301 กา ร จั ด ก า ร กา ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ปฏิบัติการ 

3  202303 
 

การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3 
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 203305 การจัดการของผู้ประกอบการ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 
 101307 การภาษีอากร 1 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 
 203302 แรงงานสัมพันธ ์ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

3 202303 วิจัยธุรกิจ 3 
 203301 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรม 3 
 203304 การวางแผนทรพัยากรมนษุย ์ 3 

รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

4 203403 
 

การบริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

3 4 XXXXXX  กลุ่มวิชาเลือกแขนง 
สหกิจศึกษา/การฝึกงานด้าน
วิชาชีพ 

3 

 203404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3     
 203405 สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3     
 203401 การจัดการกลยุทธ์ 3     
 203402 การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

3     

รวม 15 รวม 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

1 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตรฯ์ 3 1 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  205101 หลักการบัญชี 1 3 

 202101 หลักการตลาด 3  101102 การเงินธุรกิจ 3 
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 203101 หลักการจัดการ 3  203103 การสรรหาและคั ด เ ลื อก
ทรัพยากรมนุษย ์

3 

 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3  XXXXXX กลุม่วิชาเลือกแขนง 3 
รวม 15 รวม 15 

ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   
1 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 203104 พฤติกรรมองค์การเพื่อการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์
3 

 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 
รวม 9 

 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

2 XXXXXX กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ ฯ 3 2 XXXXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3  203201 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 

 205202 การบัญชีบริหาร 3  203202 ทฤษฏีองค์การ 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3  402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 
 XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 15 รวม 15 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

2 XXXXXX กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 3 
 201205 สถิติธุรกิจ 3 
 XXXXXX  กลุ่มวิชาเลือกแขนง 3 

รวม 9 

 
 
 
 
 
 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 

3 XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 3 202302 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทาง
ธุรกิจ 

3 

 202301 กา ร จั ด ก า ร กา ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ปฏิบัติการ 

3  202303 
 

การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 

3 

 203305 การจัดการของผู้ประกอบการ 3  XXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี 3 
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 101307 การภาษีอากร 1 3  XXXXXX กลุ่มวิชาภาษา 3 
 203302 แรงงานสัมพันธ ์ 3     

รวม 15 รวม 12 
ชั้นปีที ่ รหัส ภาคฤดูร้อน นก.   

3 202303 วิจัยธุรกิจ 3 
 203301 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรม 3 
 203304 การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ 3 

รวม 9 
 
 

ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ชั้นปีที ่ รหัส ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
4 203403 

 
การบริหารความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

3 4 203410 เตรียมความพร้อมสหกิจ
คึกษา 

1 

 203404 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3  203411  สหกิจคึกษา 6 
 203405 สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3     
 203401 การจัดการกลยุทธ์ 3     
 203402 การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

3     

รวม 15 รวม 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5. ค าอธิบายรายวิชา  
 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
- กลุ่มวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( 6 หน่วยกิต ) 
 
401001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                        3 (3-0-6) 
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      Fundamental Mathematics 
ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น ให้รู้จักแนวความคิด และวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ให้มี

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาอ่ืนต่อไป ศึกษาเกี่ยวกับระบบจ านวนสมการ 
และอสมการ เซตฟังก์ชั่นและกราฟเส้นตรง และพาราโบลา เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ คณิตศาสตร์การเงิน 
และการโปรแกรมเชิงเส้นตรงเบื้องต้น 
 
401004  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                       3 (3-0-6) 
      Fundamental Sciences 
             ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า  การผลิตพลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบ้าน  อุปกรณ์ไฟฟ้า  
หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อนแสงสว่าง  และพลังงานกลเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ส านักงาน  พลังงานในการด ารงชีวิต  ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์  พันธุกรรม
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน  ความเย็น  สารเคมี  รังสีการ
ชะลอการสุกของผลไม้  การยืดอายุของดอกไม้  บรรจุภัณฑ์เพ่ือการเก็บรักษา และการขนส่งสารเคมีที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในส านักงาน 
 
401006  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม                           3 (3-0-6) 
      Sciences, Technology and Environment 
             ความส าคัญและผลกระทบด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ สิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ  ศึกษาสาเหตุและ
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ที่มีผลสภาพแวดล้อมก่อให้เกิด
ภาวะโลกร้อน และแนวทางการป้องกัน และแก้ไข 

 
 
 
 
401010 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                             3 (2-2-5) 
      Computer and Information Technology     

ศึกษาพ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์  และฮาร์ดแวร์ และ
การจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส านักงาน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  การใช้โปรแกรมส านักงานในด้านการพิมพ์ การท าสเปรดชีท การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
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401011 โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพ                                3 (2-2-5) 
      Computer Application for Career Development 
      ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ
เอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสม  และการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ( 6 หน่วยกิต ) 
 
402002  การเมือง และเศรษฐกิจในสังคม                                 3 (3-0-6) 
      Politics and Economy in Society      

ศึกษาถึงลัทธิทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมือง และเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน และศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมือง และเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม 
 
402003  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                  3 (3-0-6) 
      International Relationship 

ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
องค์กรระหว่างประเทศ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
402004  วิถชีีวิตและวัฒนธรรมไทย                                    3 (3-0-6) 
      Lifestyle and Thai Culture 
      ศึกษาความเป็นมาของชุมชนไทย ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคม และวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา การละเล่นพ้ืนบ้าน สถาปัตยกรรม
ไทย ประติมากรรม จิตรกรรม การศึกษา และค่านิยมของไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่ปรากฏในสังคม 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม และความรู้ดั้งเดิม การ
บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคตารมหลักเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินสถานการณ์ เพ่ือ
สร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของ
ชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
 

402005  อาเซียนศึกษา                                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies 
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      ศึกษาประวัติความเป็นมาพัฒนาการประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียนบทบาท

ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน ประเทศคู่เจรจาสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

 
402006 สังคมไทย                                              3 (3-0-6) 
      Thai Society  

ศึกษาสังคมไทย วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของไทย ลักษณะโครงสร้างของ

สังคมไทย ลักษณะประชากร การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ค่านิยมความเชื่ออัตลักษณ์ความเป็นไทย 

แบบความสัมพันธ์ที่ส าคัญของสังคมไทย วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรทฤษฎีใหม่ในวิถีไทย วัฒนธรรมไทย ลักษณะประเภท และ  องค์ประกอบของวัฒนธรรม การถ่ายทอด 

และการรับวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  การอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย ระบบ

การเมืองการปกครอง การแบ่งเขตการปกครอง ระบบเศรษฐกิจการคลัง บทบาทของประเทศไทยต่อเวทีโลก 

สถานการณ์ และปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวพันทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมของไทย 

 

402008  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม                                    3 (3-0-6)  
      Cross-Cultural Communication 
        ศึกษาวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมชาติอ่ืน ทั้งตะวันออก และตะวันตก รูปแบบของการสื่อสารในสื่อ
ปัจจุบัน ทักษะเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม อิทธิพลของความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีต่อ
การสื่อสาร ปัญหาของการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันในด้ านภาษาและวัฒนธรรม
ประเด็นทางจริยธรรมของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
 
 
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ( 6 หน่วยกิต ) 
 
403001   มนุษย์กับการใช้เหตุผล                                     3 (3-0-6) 
      Man and Reasoning 
             ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผลโครงสร้างของการอ้างเหตุผล แบบนิรนัย และอุปนัยความ สัมพันธ์
ระหว่างภาษากับการใช้เหตุผล เกณฑ์ตัดสินความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุปจากตัวอย่าง 
การหาสาเหตุ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุป ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผลการวิเคราะห์การใช้เหตุผล
ในชีวิตประจ าวัน 
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403002  จริยธรรมในการด าเนินชีวิต                                   3 (3-0-6) 
      Ethics for Living 
             ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญา จริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม 
จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดีเสรีภาพ และความรับผิดชอบ              
เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่ส าคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย 
 
403003  จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตนเอง                                    3 (3-0-6) 
      Psychology for Self-Development      
      ศึกษาความรู้ขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม และธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยา
สาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ      
การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพันธ์ 
 
403005  บุคลิกภาพและการปรับตัว                                                                  3 (3-0-6) 
             Personality and Adjustment 
             ศึกษาทฤษฏีบุคลิกภาพและการน าทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้ในการวัดบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพ พฤติกรรมที่มีปัญหา การป้องกันแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหา สาเหตุที่ท าให้คนต้องปรับตัว วิธีการ
ปรับตัวแบบต่างๆ 
 
403006  ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                                                               3 (3-0-6) 
             Art of Speaking and Presentation 
             การพูดเพ่ือเสริมสร้างความส าเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูด
เพ่ือวัตถุประสงค์และโอกาสต่างๆ การน าเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการน าเสนอ 
 
403008  จิตวิทยากับจริยธรรมเชิงธุรกิจ                                3 (3-0-6)              
       Psychology and Business Ethics                             
             ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มบุคคลในองค์กรธุรกิจ ภาวะผู้น า  การท างานเป็นทีม  ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ 
 
403009  ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ                                 1 (1-0-2) 
 Library and Information Literacy 
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 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ เครื่องมือ และวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้ และรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ศึกษาจริยธรรม และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การคุ้มครองฐานข้อมูล การคุ้มครองการเป็นส่วนตัว การหมิ่นประมาท 
 
403010  พลวัตกลุ่มและภาวะผู้น า                                                                    2 (2-0-4)   
            Group Dynamics and Leadership 
             ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม
ภาวะผู้น า หน้าที่ของผู้น าและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ 
 
- กลุ่มวิชาภาษา  ( 12 หน่วยกิต ) 
404101  ภาษาอังกฤษ 1                                          3 (2-2-5) 
      English 1 
             การออกเสียง การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านเบื้องต้น การอ่านอย่างคร่าวๆ และการเดาความหมาย

ของค าศัพท์จากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษา และฝึกฝนกฎไวยากรณ์พ้ืนฐาน เช่นโครงสร้างของประโยค รวมทั้ง

การเขียนพ้ืนฐานศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง

กฎเกณฑโ์ดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียน 

 
 
 
 
 
404102  ภาษาอังกฤษ 2                                          3 (2-2-5) 

 English  2 
วิชาบังคับก่อน : 404101  ภาษาอังกฤษ 1 

             ศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนา และบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูด โดยใช้หัวข้อ

สนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อ ประโยคสนับสนุน และ

ความคิดหลัก ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียน 

 



มคอ.2 หน้า 34 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  
 

404103  ภาษาอังกฤษ  3                                               3 (2-2-5) 
 English  3 

วิชาบังคับก่อน : 404102   ภาษาอังกฤษ   2 

   ศึกษา และฝึกฝนทักษะการฟัง และการพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อที่น่าสนใจ     

การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านที่ซับซ้อนมากขึ้น บทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อที่น่าสนใจ 

ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ท่ีซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรียน 

 
404104  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                             3 (2-2-5) 
      Business English   
             ศึกษาภาษาเพ่ือการใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ในหัวข้อต่างๆ  ได้แก่ การแนะน าตัว การรับโทรศัพท์ 
บทสนทนาทางสังคม การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพ่ือติดต่อธุรกิจ ฯลฯ  การ
อ่านศึกษาค าศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจ และฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้น ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจ
ชนิดต่าง ๆ เช่น การเขียนจดหมายขอข้อมูล จดหมายสั่งซื้อสินค้า จดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติ
ส่วนตัวเพ่ือสมัครงาน  การเขียนจดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียนของลูกค้า การเขียนบันทึก
ภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 
404105  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ                            3 (2-2-5) 
      Developing Skills for English Communication 
             ศึกษา และปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน  เขียน  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
เพ่ิมพูนการใช้ค า  และส านวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการ
ปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือน ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม  ประเพณี  และของ
เจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ  สถานการณ์จ าลอง  เป็นต้น 
 
 
404110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                   3 (2-2-5) 
      Thai for Communication       
      ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งในด้านการเขียน การพูด การอ่าน และการฟังได้อย่างมี
ศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส หลักการ และวิธีการเขียนเพ่ือการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายติดต่อกับทางราชการ และทางธุรกิจ การเขียนข่าว 
การเขียนบทความ เป็นต้น วิเคราะห์ ประเมินค่าจากการฟัง การดู การอ่าน การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในโอกาสต่างๆ ของสังคม 
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404111  ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1                                                       3 (2-2-5) 
 Chinese for Daily Life 1 

             ศึกษาเก่ียวกับหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน ฝึกอ่านศัพท์ วลี ประโยค และข้อความอย่างง่ายศึกษา

และฝึกเขียนโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคท่ีสั้น และง่าย ตลอดจนศึกษา และฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 

และไทย-จีน 

 
404114  ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1                                                         3 (2-2-5) 

 Fundamental Korean 1 
             ศึกษาถึงพ้ืนฐานการพูด การฟัง และการเขียน ตั้งแต่เริ่มต้น และเรียนถึงวัฒนธรรมที่ หลากหลาย

ของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาพูด เพ่ือให้เกิดความคุ้ยเคยกับรูปแบบของการเขียน  อักษร ระบบการ

ออกเสียง ตลอดจนการพูดเพ่ือสื่อสารได้ และเรียนโครงสร้างของไวยกรณ์เบื้องต้นของภาษา 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ  ( 54  หน่วยกิต ) 
 
 

101102  การเงินธุรกิจ                                                  3 (3-0-6) 
      Business Finance 

           ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน วิธีการจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ 
ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรทางการเงินรวมทั้ง
การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน และ
นโยบายเงินปันผล 

 
 

205101 หลักการบัญชี 1                                                                            3 (3-0-6)  
        Principles of Accounting I 
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี วิธีปฏิบัติทางการบัญชี และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินจาก
รายงานทางธุรกิจ มาบันทึกตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ส าหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชกรรม 
การจัดท างบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ  การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อ
สิ้นงวด ระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกี่ยวข้องส าหรับกิจการแต่ละประเภท ตลอดจนการประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
 

205201  หลักการบัญชี 2                                          3 (3-0-6) 
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 Principles of Accounting II 
วิชาบังคับก่อน :  205101 หลักการบัญชี 1 
  กระบวนการบัญชี ส าหรับกิจการผลิตกรรม การบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด
และบัญชีแยกประเภทย่อย การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยว กับลูกหนี้และตั๋วเงิน
รับ การใช้ระบบใบส าคัญสั่งจ่าย การจัดท างบกระแสเงินสด การบัญชีส าหรับกิจการมิได้หวังผลก าไร   หมาย
เหตุประกอบงบการเงินและนโยบายบัญชี รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
 
205202  การบัญชีบริหาร                                         3 (3-0-6)                                                                                                                              
      Management Accounting 
วิชาบังคับก่อน :  205101  หลักการบัญชี 1 และ 203101  หลักการจัดการ 
             การบัญชีต้นทุน ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร การน าต้นทุน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับมาตรฐานและหาส่วนแตกต่าง เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจ 
ความส าคัญของการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณและก าไร การใช้งบประมาณในการวางแผนและควบคุมก าไรและ
ตัดสินใจลงทุนด้านต่างๆ โดยเน้นความเข้าใจถึงการใช้ข้อมูลและข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี  

 
101307  การภาษีอากร 1                                                    3 (3-0-6) 
      Taxation  I 
             บทบาทความส าคัญของการภาษีอากร   หลักเกณฑ์  ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันรวมถึงการค านวณภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป์ 

 
 
 
 

201101  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                   3 (3-0-6) 
      Business Information Systems        
             ลักษณะความส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร 
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะ
ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาระบบ  และผลกระทบต่อองค์กร
ภายหลังการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช้  
 
201205  สถิติธุรกิจ                                              3 (3-0-6) 
      Business Statistics 
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             การน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและศึกษาระเบียบวิธีที่จะน า
ข้อมูลในอดีต มาใช้ในการพยากรณ์ ศึกษาถึงการทดสอบสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์ เป็นต้น การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา วิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์ ทฤษฎีการตัดสินใจและการควบคุมคุณภาพ 
 
202101  หลักการตลาด                                             3 (3-0-6) 
      Principles of Marketing 
             แนวความคิดการตลาด ความหมาย ขอบเขต หน้าที่และความส าคัญของตลาดชนิดต่าง ๆ 
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด  พฤติกรรมผู้บริ โภค การวางแผน การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย  การจัดการส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์นโยบายการตั้งราคา การเลือกช่องทางการจ าหน่าย
และการส่งเสริมการจ าหน่าย 
 

202301  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ                                3 (3-0-6) 
      Production Management  
             การวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการด าเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การ
บริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร 
รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมดันน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 

202302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ                               3 (3-0-6) 
      Quantitative Analysis in Business 
วิชาบังคับก่อน : 201205  สถิติธุรกิจ 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านการจัดการ การตลาด การเงินและ
การผลิตโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การใช้โปรแกรมเชิงเส้นส าหรับฟังก์ชั่นทางธุรกิจ เ น้นการ
พิจารณาการรวมทางเลือกหรือการแทนที่ผลิตภัณฑ์ การมอบหมายงาน เทคนิคในการพยากรณ์ทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณในการวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การวิเคราะห์
โครงข่ายงาน ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจ าลองสถานการณ ์
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202303 วิจัยธุรกิจ                                             3 (2-2-4) 
      Business Research  
วิชาบังคับก่อน : 201205  สถิติธุรกิจ 
             ขั้นตอนในการวิจัย การออกแบบ การเลือกแบบ และวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอรายงาน และวิธีการน าเอา
ผลการวิจัยที่ได้จากการปฏิบัติทางเทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 
 
202401  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน                                   3 (3-0-6) 

 Supply Chain Management 
วิชาบังคับก่อน : 202310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 

กระบวนการในการบริหารและควบคุมห่วงโซ่อุปทานโดยครอบคลุมองค์ประกอบของการล าเลียง
สินค้า  ได้แก่  การขนส่ง  การเก็บรักษาสินค้า  การกระจายสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือ  การเพ่ิม
คุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน และศึกษาแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของห่วงโซ่อุปทาน 
 
203101 หลักการจัดการ                                         3 (3-0-6) 
      Principles of Management 

หลักการบริหาร วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฏี หน้าที่การบริหารที่เกี่ยวกับการวาง แผน           
การจัดองค์การ การบรรจุ การน าและการควบคุมโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อองค์การ รวมถึงจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหาร 
 
 
 
203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                    3 (3-0-6) 
      Human Resource Management 

ความส าคัญ บทบาท การจัดการทรัพยากรมนุษย์  วิวัฒนาการแนวคิด  วิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ความซื่อสัตย์สุจริต การประเมินการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การแรงงาน
สัมพันธ์  
 
203401 การจัดการกลยุทธ์                                         3 (3-0-6) 
      Strategic Management 
วิชาบังคับก่อน : 203101  หลักการจัดการ และ 202101  หลักการตลาด 
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กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  เ พ่ือสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน การวิ เคราะห์ถึ ง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลถึงการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจทางด้าน การตลาด 
การเงิน การผลิต การจัดองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
203301  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม                                    3 (3-0-6) 
      Business Law and Ethics 
             กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น 
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมส าคัญของผู้บริหารและพนักงาน หลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
203302 แรงงานสัมพันธ์                                                        3 (3-0-6) 
      Labor Relations 

ปรัชญาของไตรภาคี ทวิภาคี ประวัติการก่อตั้งสหภาพแรงงานสากล และในประเทศ แนวทางก่อตั้ง
สหภาพแรงงาน การก าหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการ
เจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการนัดหยุดงาน การจัดท าข้อตกลงร่วมกันและผลบังคับ ในข้อตกลง
ร่วมกัน ทั้งนี้โดยเน้นให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
402007 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป                                        3 (3-0-6) 

 Economics in General 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค และมหภาค กลไกของราคา สินค้า และ

ปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมของผู้บริโภค รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน
การคลัง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการเงินระหว่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด รวมทั้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และแนวทางแก้ไข 
 
203402  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                3 (3-0-6) 

  International Business Management 
วิชาบังคับก่อน : 2030101 หลักการจัดการ 
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        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มASEAN และกลุ่ม GMS 
ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ  การด าเนินนโยบายและแผน การด าเนินงานทางด้านการตลาด 
การเงิน การบุคคล การจัดการ โซ่อุปทาน และการจัดส่ง รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่มีผลต่อการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 
- กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง ( 30 หน่วยกิต ) 
 
 แขนงวิชาการตลาด   
202102 พฤติกรรมผู้บริโภค                                        3 (3-0-6) 
      Consumer Behavior  
      หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศในการตัดสินใจซื้อ  
โดยพิจารณาอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคมกลุ่ม ครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและแบบการด าเนินชีวิต 
การวิเคราะห์ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในของบุคคลในเรื่องแรงจูงใจและบุคลิกภาพ กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ 
และทัศนคติ และศึกษาถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
202201  การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า                      3 (3-0-6) 
      Marketing Channel Management   
      ความส าคัญของช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย และการตัดสินใจเลือกช่องทาง
การตลาด การให้ความช่วยเหลือและการควบคุมช่องทางการตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและ
การจัดสายงานด้านการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจาย
สินค้า 
 
202103  การจัดการผลิตภณัฑ์และราคา                                3 (3-0-6) 
      Product and Price Management 
       การบริหารและการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ตรา
สินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลาก วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  และนโยบายในการตั้งราคาทั้งใน
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ระดับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน กลยุทธ์ในการตั้งราคา 
 
202202 การจัดการการขาย                                        3 (3-0-6) 
      Sales Management 

ความหมายของการจัดการขาย บทบาทความส าคัญของโครงสราง และ การจัดรูปองคการฝายขาย 
เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย การฝกอบรมพนักงานขาย การจายค่าตอบแทน การก าหนด
อาณาเขตขาย โควตาการขาย การท ารายงานการขาย ผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขาย 
 
202304 การวางแผนการตลาด                                     3 (3-0-6) 
      Marketing Planning 
         ความหมาย บทบาท ความส าคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของ
แผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์การตลาด การก าหนดโปรแกรมการตลาด การก าหนดงบประมาณ 
การน าไปใช้การควบคุม 
 

202305 กลยุทธ์การตลาด                                         3 (3-0-6) 
      Marketing Strategies 
        ความหมาย บทบาท และความส าคัญของกลยุทธ์การตลาดส าหรับการแข่งขันในธุรกิจการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รูปแบบกลยุทธ์ต่างๆ ทางการตลาด การบูรณาการกลยุทธ์การตลาดกับ
หน้าที่งานทางการตลาดและหน้าที่อ่ืนๆ ของธุรกิจ 
202402 การวิจัยการตลาด                                          3 (3-0-6) 
      Marketing Research 
วิชาบังคับก่อน : 202101 หลักการตลาด และ 201205 สถิติธุรกิจ 
             รูปแบบ วัตถุประสงค์ และกระบวนการวิจัยการตลาด การเลือกแบบและวิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การเสนอรายงาน การน าการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด  การน าผลการวิจัยการตลาดไปใช้ 
หลักจริยธรรมของการวิจัย 
 
202306 การจัดการการส่งเสริมการตลาด                                 3 (3-0-6) 
      Promotion  Management 
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      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด ความส าคัญของการส่งเสริมการตลาดกับส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างการส่งเสริมการตลาดกับการบริหารกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาดอันประกอบไปด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์   
การขายโดยใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการบริหารส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด การวางแผนการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการตลาดด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  และ
ประเมินผลการส่งเสริมการตลาด 
 
202403 การจัดการการตลาด                                          3 (3-0-6)                                                                                                                        
      Marketing Management  
             ศึกษาระบบการตลาด วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ปัจจัยการแข่งขันและกลไกทางการตลาด 
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยเน้นการก าหนดตลาดที่ชัดเจน  
การวางแผนกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ การประเมินผลปฏิบัติงานทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
ก าหนดราคา การจัดส่งสินค้า การขาย การส่งเสริมการขายและจริยธรรมทางการตลาด 

 
202404 สัมมนาทางการตลาด                                        3 (3-0-6) 
      Seminar in Marketing  
             ศึกษาถึงการด าเนินงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจจริง ทั้งที่ เป็นองค์กรในประเทศ                
และต่างประเทศเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จและความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไข               
ขององค์กร นอกจากนี้ยังเรียนรู้และฝึกฝนการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยใช้วิธีการ
ระดมสมอง และการอภิปรายกลุ่ม เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานกับองค์กรภายนอกในอนาคต 
 
 
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
 

203103 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์                             3 (3-0-6) 
 Human  Resource  Recruitment  and  Selection 

      แนวคิดและความส าคัญของการสรรหาและคัดเลือกการวางแผนอัตราก าลังคนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร ระบบการสรรหาจากแหล่งภายในและจากแหล่ง
ภายนอก เครื่องมือในการคัดเลือกการบริหารกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์การ 
การบูรณาการระบบการสรรหากับระบบบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมพัฒนา และการวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

203201 การฝึกอบรมและการพัฒนา                                 3 (3-0-6) 
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      Training and Development 
ความหมาย  ความส าคัญ  ขั้นตอน  วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ  ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา  วางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยวิธีการฝึกอบรมพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้ ด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนา  กลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การสร้างวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมและปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินผล
การฝึกอบรมและเรียนรู้ 
 
203202 ทฤษฎีองค์การ                                           3 (3-0-6) 
  Organization Theory 
  แนวความคิด  ทฤษฎี  และปรัชญาในเรื่ององค์การ องค์ประกอบ ทรัพยากร โครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและกลุ่ม
บุคคลในองค์การ เพื่อก าหนดหรือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
 
203104 พฤติกรรมองค์การ เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                    3 (3-0-6) 
  Organizational Behavior for HRM 
      การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ พฤติกรรม
ของปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้น า 
การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 
 
 
 
 
203303 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ                            3 (3-0-6) 

 Compensation Management and Welfare 
หลักการและกระบวนการบริหาร ค่าตอบแทนบนฐานหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน ความรู้

ความสามารถของบุคคล และสวัสดิการหรือค่าตอบแทนในรูปเงินและไม่ใช่เงิน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ดึงดูด จูงใจ รักษาทรัพยากรบุคคลโดยบูรณาการเข้ากับระบบ สรรหา ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการ
บริหารผลงาน และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 
 
203304 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์                                   3 (3-0-6) 
      Human Resource Planning 
วิชาบงัคับก่อน : 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และเป้าประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การวางแผนและบริหารแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์องค์การคุณภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจ
รวมถึงการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

 
203305  การจัดการของผู้ประกอบการ                                  3 (3-0-6) 

 Entrepreneurship Management 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาความ

เป็นไปได้และการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ แผนธุรกิจ การระดมทุน 
 
203403  การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ                                3 (3-0-6) 
  Career  Development 
วิชาบังคับก่อน : 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

การวางแผนและการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพซึ่ งประกอบด้วย ก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพการวางแผนความก้าวหน้าในสายการวางแผนพัฒนาความสามารถการบริหารแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพการน าผลของความก้าวหน้าในสายอาชีพไปใช้ในลักษณะทั่วไป หรือลักษณะพิเศษ
เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูงโดยบูรณาการความก้าวหน้าในอาชีพกับระบบค่าตอบแทน การฝึกอบรม 
พัฒนา และการบริหารผลงานอย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
203404  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                  3 (3-0-6) 
             Human Resource Development 
   การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การจัดท าโครงการฝึกอบรม การก าหนดเป้าหมายหลักสูตร 
เนื้อหา และเทคนิควิธีในการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม รวมทั้งการพัฒนาส่วนบุคคล            
                       
203405  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                3 (3-0-6) 
  Seminar in Human Resource Management 
      ศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เช่น ปัญหา
การสรรหา การคัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในระดับต่าง ๆ โดยการสัมมนาร่วมกับ  ผู้มีประสบการณ์ 
ผู้ศึกษาจะต้องวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายปัญหาต่าง ๆ และท ารายงานค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าผลเสนอต่อชั้นเรียน 
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- กลุ่มวิชาเลือกแขนง ( 15 หน่วยกิต )  
แขนงวิชาการตลาด 
 
202203 การจัดซื้อ และการเจรจาต่อรอง                                       3 (3-0-6) 
      Purchasing and Negotiations  

ความหมาย ความส าคัญ และหลักการของการจัดซื้อ ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ             
การจัดซื้อ การวางแผนการจัดหา และการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบที่ส่งผลต่อนโยบายการจัดซื้อ การส ารวจข้อมูล
ของผู้จัดจ าหน่าย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลตลาดอ่ืน ๆที่จ าเป็นต่อนโยบายการสั่งซื้อเครื่องมือและกลยุทธ์
ของการจัดซื้อ การจัดการเอกสารสัญญาการจัดซื้อ ตลอดจนศึกษาถึงเทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพ่ือ
น าไปใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดซื้อและการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ 

 
202204 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม                                    3 (3-0-6)                                                                                                            
      Industrial Marketing 

แนวความคิดและวิวัฒนาการของตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทและลักษณะของลูกค้า
อุตสาหกรรม การจัดกลุ่มอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจัยตลาดอุตสาหกรรม         
การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีในส่วนประสมทางการตลาด การประเมินผลและการควบคุมทาง
การตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรมและรัฐบาลที่มีต่อการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม แนวโน้ม
การตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม 
 
 
202307 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์                                     3 (2-2-4) 
      E-Marketing  
             แนวความคิดการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์
รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและวิธีการโฆษณา การส่งเสริมการขาย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรธุรกิจ หรืออ านวยความสะดวกในการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
202405 การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ ์                     3 (3-0-6) 
      Event Marketing and Public Relations 
       หลักการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริม
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การตลาดกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร 
 
202205 การตลาดบริการ                                            3 (3-0-6)  
      Service Marketing   
             ตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการต่าง ๆ รวมทั้งทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ 
ตลอดจนประเภทของธุรกิจบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ อาทิ การวางต าแหน่ง
บริการ การสร้างความแตกต่างของบริการ เป็นต้น รวมตลอดจนถึงการศึกษาเรื่องของคุณภาพในการให้บริการ 
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อความส าเร็จของธุรกิจบริการ 
 
202308  สถานการณ์ปัจจุบันทางการตลาด                                 3 (2-2-4) 
      Current Issues in Marketing 
             หัวข้อข่าวสารทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ในแวดวง
ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาด และ
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
202406 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ                            3 (3-0-6) 
      Integrated Marketing Communication 
             ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนและตัดสินใจ การเลือกเป้าหมาย การส่งเสริมเครื่องมือทางการ
สื่อสาร คุณสมบัติของแหล่งส่งและรับข่าวสาร การวิเคราะห์ความต้องการและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการ
สื่อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าที่จะได้รับจากการใช้สื่อประเภทต่างๆ การทดสอบและวัดประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงสื่อและข่าวสาร การประสานงานและการวางแผนการรณรงค์ โดยมุ่งการออกแบบวางแผนสื่อสาร
แบบรวมหลายสื่อ 
 
202407 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                         3 (3-0-6) 
      Small and Medium Enterprises Management  
วิชาบังคับก่อน : 202101 หลักการตลาด  
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ความส าคัญและความจ าเป็นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้ง ความส าคัญของ
ผู้ประกอบการ การบริหาร รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและกลยุทธ์ในการวางแผนการควบคุมการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนความช่วยเหลือ การสร้างเครือข่าย และสนับสนุน
ของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจ 

 
202309 การตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก                           3 (3-0-6) 
      International  and Global Marketing 

ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก สภาพรวมการค้าโลก การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ สภาวะแวดล้อมในต่างประเทศ โครงสร้างและการด าเนินงานขององค์กรระหว่าง
ประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และราคา ส าหรับตลาดระหว่างประเทศ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศ การวางแผนและการใช้ส่วนประสมการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงนโยบายการส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
 
202206 การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง                                 3 (3-0-6) 
       Retailing and Wholesaling Management 
 ความเป็นมาของการค้าปลีกและค้าส่ง ลักษณะความเป็นเจ้าของและการจัดองค์กรของกิจการ
การค้าปลีกและค้าส่ง การเลือกแหล่งและต าแหน่งที่ตั้ง การสรรหาและการบริหารทรัพยากรบุคคล                          
การบริหารงานด้านการจัดซื้อสินค้า การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด               
การควบคุมกิจการ วิธีการขายและการให้บริการ รูปแบบและลักษณะของกิจการค้าปลีกและค้าส่ง และการให้
สิทธิทางการค้า 
202310 การตลาดทางตรง                                          3 (2-2-4)  
        Direct Marketing 

     หลักการของการตลาดทางตรง ความแตกต่างระหว่างการท าตลาดทางตรงกับตลาด                   
แบบดั้งเดิม วิธีการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งภายในและภายนอก การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย                  
การเลือกวิธีการตลาดทางตรงที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ์ ตลอดจนศึกษาถึงการออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการตลาดทางตรงต่างๆ กลยุทธ์และการวางแผนการใช้การตลาดทางตรงเพ่ือเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
รวมทั้งการประเมินผลกลยุทธ์ที่ใช้ 
 
202311 ศิลปะการขาย                                                            3 (3-0-6) 
      Salesmanship 
             กระบวนการขาย ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคในสินค้า อุปโภคบริ โภค หลักการ              
และเทคนิคการหาลูกค้ามุ่งหวัง การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า วิธีการเข้าพบ การสาธิต การขายสินค้า      
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การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลการขาย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จริยธรรมของ
พนักงานขาย 
 
202408  การจัดการตราสินค้า                                      3 (3-0-6) 
      Brand Management 

องค์ประกอบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า และปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
เครื่องหมายการค้าตรายี่ห้อสัญลักษณ์การค้าชื่อสินค้าข้อความ (Copy) บรรจุภัณฑ์การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดเครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ (Logo –Brand) ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดพิจารณาถึงรูปแบบของ
เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค(SWOT Analysis) กลยุทธ์และกลวิธีในการสร้างตราสินค้าให้มีความ
แข็งแกร่ง และปรับตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
202312 การตลาดเพื่อการส่งออก                                                     3 (3-0-6) 
      Marketing for Export 

ความหมายของการตลาดเพ่ือการส่งออกประโยชน์ของการส่งออกต่อระบบเศรษฐกิจส่ วนรวม
ลักษณะของตลาดต่างประเทศความต้องการของตลาดแยกตามกลุ่มการเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือการส่งออกการวิเคราะห์ช่องทางการจ าหน่ายและการเลือกช่องทางจ าหน่ายต่างประเทศเทคนิคการ
หาตลาดต่างประเทศการคิดต้นทุนและการก าหนดราคาสินค้าเพ่ือการส่งออกการส่งเสริมการตลาดสินค้าเพ่ือ
การส่งออกในตลาดต่างประเทศการส่งเสริมและการพัฒนาการส่งออกของภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
 
202409 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                            3 (3-0-6) 

Customer Relationship Management 
             ค านิยามและขั้นตอนของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าเดิม และสร้างลูกค้า
ใหม่ บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร พนักงาน เทคโนโลยี และข้อมูลขาวสารที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ตลอดจนการน าเทคนิคการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไปใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและความพึง
พอใจให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังศึกษาถึงประโยชน์และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
โดยใช้กรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจต่างๆ 
 
202313  ระบบสารสนเทศทางการตลาด                                 3 (3-0-6) 
       Marketing Information System  
       ความหมาย แนวคิด  บทบาทและหน้ าที่ ของกระบวนการสารสนเทศทางการตลาด 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดในการวางแผน
ตัดสินใจ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด 
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202410 การฝึกงานด้านวิชาชีพ                                                    3(0-300-0) 
      Practicum 
      นักศึกษาจะต้องฝึกงานด้านการตลาดในโครงการฝึกงานของวิทยาลัยหรือฝึกงานด้านการตลาดใน
องค์การต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  300  ชั่วโมง  
และนักศึกษาต้องจัดท ารายงาน สรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน  
 
202411  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                                   1(1–0–0) 
      Preparatory  Co-operative Education 
      หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัคร
งาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิค
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
202412  สหกิจศึกษา                                            6(16 สัปดาห์) 
      Co-operative  Education 
วิชาบังคับก่อน  : 202411  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
      การปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบัติงานและการ
ท ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
203203  การบริหารส านักงาน                                       3 (3-0-6) 

 Office Management 
วิชาบังคับก่อน : 203101 หลักการจัดการ 
      บทบาทของการจัดการส านักงาน งานสารบรรณ การวางแผนผังและระเบียบวิธีปฏิบัติในงาน
ส านักงาน การจัดการสายงานในส านักงาน การอ านวยการพนักงาน การควบคุมและวัดประสิทธิภาพของงาน 
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203204 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                     3 (3-0-6) 
      Personality Development 
      การพัฒนาบุคลิกภาพโดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้น าทางธุรกิจทุกระดับเน้นการพูด
ติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมการตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ  
การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองการเข้าสังคมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกายอารมณ์และ
จิตใจโดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตให้มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักท าการวิเคราะห์และท าการ
ประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างาน
อย่างมีความสุข 
 
203205  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                     3 (3-0-6) 

  Human Relations in Organization  
      ลักษณะ แนวความคิดขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและ
องค์การการศึกษาสังคมมิติ เกมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานหลัก
ศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร 
 
 
 
203206 จิตวิทยาธุรกิจ                                            3 (3-0-6) 

Business Psychology 
      พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  การปรับตนทางสังคมและการตัดสินใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนจิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน การประเมินผลงาน และจิตวิทยาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การแก้ปัญหาและการจูงใจคนในการท างาน 
 
203306 การสื่อสารและการน าเสนอ                                  3 (2-2-5) 

 Communication and Presentation 
      เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้โดยอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอด ความคิด
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบเดี่ยว และกลุ่ม  โดยใช้สื่อประกอบการน าเสนอที่
หลากหลายเผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
203307 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                               3 (3-0-6) 
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      Leadership and Teamwork 
      ความหมาย และบทบาทของผู้น า การจูงใจ การสร้างความร่วมมือของบุคคลทุกระดับชั้นในองค์การ 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเป็นผู้น า  การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่มีความสามารถ การวางตัวของผู้น า  
การพัฒนาความสัมพันธ์ และการบริหารทีมงาน 
 
 

203308  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน                            3 (3-0-6) 
 Efficiency Development  

      ขอบเขต ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตัวเอง บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพการ
ปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผู้อ่ืน ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยมการส ารวจการแลกเปลี่ยนค่านิยม 
ค่านิยมที่สัมพันธ์กับการท างาน วัฒนธรรมในการท างานการตั้งเป้าหมายของชีวิตและการท างาน การส ารวจ
ความรู้สึกปัญหาอุปสงค์และวิธีการพิชิตอุปสรรคในการท างาน การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการท างาน 
 
 
 
 
 
203309 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์                      3 (3–0–6) 
      Current Issue In Human Resource Management 
วิชาบังคับก่อน : 203002 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
      พัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาการจัดการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มASEAN และกลุ่ม GMS  ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่สาขาก าหนด  
 
203310 การบริหารการเปลี่ยนแปลง                                 3 (3–0–6) 
       Change Management 
วิชาบังคับก่อน : 203101 หลักการจัดการ และ 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
      หลักพ้ืนฐานในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงจิตวิทยาเมื่อคนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหลักขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนปัจจัยเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรวิธีเปลี่ยนแปลงองค์กรของนักทฤษฎีต่างๆ เช่น Lewin, KotterและBossidyเป็นต้น การท าแผนที่การ
เปลี่ยนแปลงและ บทบาทของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลง 
 
202407 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                          3 (3-0-6) 
      Small and Medium Enterprises Management  
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ความส าคัญและความจ าเป็นของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้ง ความส าคัญของ
ผู้ประกอบการ การบริหาร รวมถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและกลยุทธ์ในการวางแผนการควบคุมการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนความช่วยเหลือ การสร้างเครือข่าย และสนับสนุน
ของรัฐบาลที่มีต่อธุรกิจ 

 
203406  เทคนิคการจัดการประชุมสัมมนา                              3 (3-0-6) 
  Meeting  and  Seminar  Technique  
       ความส าคัญของเทคนิค และวิธีการจัดการประชุมสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดภายในองค์การ  
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา  การเตรียมการ  การจัดการและประเมินผลการ 
จัดประชุมสัมมนาภายในองค์การ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203407 การให้ค าปรึกษาและแนะน า                                   3 (3–0–6) 
 Counseling and Advising 

วิชาบังคับก่อน : 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
      หลักการและเทคนิคต่างๆในการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน ากับผู้ใต้บังคับบัญชา และผุ้ที่ท าหน้าที่
สายปฏิบัติการในองค์การ การขจัดข้อร้องทุกข์และข้ออุทธรณ์ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและจัดการกับข้อ
ขัดแย้ง ศึกษาถึงวิธีการและมาตรการต่างๆที่จะน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาหรือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
203311 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                      3 (3-0-6) 
  Human Resource Information System 
วิชาบังคับกอ่น : 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 201101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
      การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน้าที่ต่างๆตั้งแต่การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์การสรรหาคัดเลือกการประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการการฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์
รวมทั้งศึกษาวิธีการในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบข้อมูลการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 
203312  การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                  3 (3-0-6) 
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 Performance Management 
วิชาบังคับก่อน : 203102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดระบบการปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงาน และองค์การที่เชื่อมโยงสอดประสานไปในทิศทาง
เดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ กระบวนการวางแผนงาน การปฏิบัติการให้บรรลุผล การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์การที่มุ่งสู่
ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

203408  การพัฒนาองค์การ                                       3 (3-0-6) 
  Organization Development 
      การพัฒนาความสามารถขององค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ขององค์การ การยกระดับขีด
ความสามารถของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล กระบวนการท างานและ
โครงสร้างองค์การให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
             -  ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม กลยุทธ์และสภาวะแวดล้อม 
             -  การวินิจฉัยเพ่ือหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาองค์การ 
             -  การก าหนดแผนปฏิบัติการ พัฒนาองค์การโดยมุ่งเน้นพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มและความสัมพันธ์  

ระหว่างกลุ่มบุคคล กระบวนการท างาน และโครงสร้างองค์การ 
             -  การบริหารแผนการพัฒนาองค์การ เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ 
             -  การติดตามประเมินผล การพัฒนาองค์การ โดยบูรณาการเข้ากับ ระบบฝึกอบรมพัฒนา  
                การบริหารผลงาน และค่าตอบแทน 
 
203409 การฝึกงานด้านวิชาชีพ                                     3 (0-300-0) 
      Practicum 
      นักศึกษาจะต้องฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในโครงการฝึกงานของวิทยาลัยหรือฝึกงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่างๆ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า  300  ชั่วโมง และนักศึกษาต้องจัดท ารายงาน สรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน  
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203410  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                               1 (1–0–0) 
      Preparatory  Co-operative Education 
       หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัคร
งาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่
ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิค
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
203411  สหกิจศึกษา                                            6 (16 สัปดาห์) 
      Co-operative  Education 
วิชาบังคับก่อน : 203410  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
      การปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบัติงานและการ
ท ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  แขนงวิชาการตลาด (ในสถานที่ตั้ง จังหวัดล าปาง) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน/ภาค

การศึกษา 

1 
 

นางสาวกุลวรรณ  โสตถิกุล 
 

3-5299-00016-78-5 
 

บธ.ม. (การตลาด) 2550 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

บธ.บ. (การตลาด) 2546 
2 นายสุวิทย์       นามบุญเรือง 3-1005-00384-11-1 M.B.A. ( Marketing) 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

น.บ. (นิติศาสตร์) 2546 
3 นางสาวจินตนา  จันเรือน 3-5201-00007-73-2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2549 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5  9 

บธ.บ. (การตลาด) 2543 

 นอกสถานที่ตั้ง ศูนย์กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขที่บัตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน/ภาค

การศึกษา 

1 นางสาวธนัชชา      ข าศร ี 1-6399-00004-63-1 บธ.ม. (การตลาด) 2555 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

บธ.บ. (การตลาด) 2549 

2 นางสาวเบญจรัตน ์ ราชฉวาง   3-9000-70049-81-5 คอ.ม. (บริหารอาชวีะและเทคนิคศึกษา) 2552 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

   บธ.บ. (การตลาด) 2547 

3 นายวิศุทธิ์     ขวัญพฤกษ ์
 

3-6798-00148-41-7 
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2539 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

 วท.บ. (เคมี-อุตสาหกรรม) 2532 
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           3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ในสถานที่ตั้ง จังหวัดล าปาง) 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขทีบ่ัตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน/ภาค

การศึกษา 
1 นายสรรค์ชัย   มะโนเพรยีว 3-5201-00256-91-1 บธ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2545 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) 2537 

2 นางดาวเดือน  โลหิตปุระ 1-5299-00185-54-8 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2557 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 2551 

3 นายนิมิตร      จวิะสันติการ 3-5299-00423-87-9 Psy.D. ( Doctor of Psychology in 
Management) 

2542 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5 15 

รศ.ม. (การปกครอง) 2537 

บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์) 2512 

 
นอกสถานที่ตั้ง ศูนย์กรุงเทพมหานคร 

ที ่
ชื่อ 

ชื่อสกลุ 
เลขทีบ่ัตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน/ภาค

การศึกษา 
1 นางสาวฐิติมา     พูลเพชร 3-8498-00048-35-6 ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) 
2554 

อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5  15 

รป.บ. (การบริหารงานบุคคล) 2540 
2 
  

นายกอบกิจ       สูริภูม ิ 3-1012-01046-51-7 
  

M.M.  (Management) 2548 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5  15 

B.B.A. (Marketing) 2544 
3 นายประสิทธชัย  เดชข า 3-4112-00915-75-6 บธ.ม. (การจัดการ) 2549 อาจารย ์ ตามเอกสารแนบ 5  15 

ค.บ. (บริหารการศึกษา) 2545 
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           3.2.3 อาจารย์พิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ในสถานที่ตั้ง ล าปาง 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
เลขทีบั่ตรประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
ภาระงานสอน/ภาค

การศึกษา 
1 นางสาวฟองจันทร์   

หลวงจันทร์ดวง 
  3-5299-00382-06-4 ศม. (เศรษฐศาสตร์) 2547 - ตามเอกสารแนบ 5 3 

ศบ. (การเงินและการธนาคาร) 2529 
2 นายกมล  ถาน้อย   3-5212-00371-64-0 นบ. (นิติศาสตร์) 2557 - ตามเอกสารแนบ 5 3 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
       จากความต้องการให้บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงดังนั้นหลักสูตรได้

ก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา
เห็นชอบ  ท าหน้าที่ในการคัดเลือกหน่วยงานหรือผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการยังคงเป็นผู้ดูแลการ
ฝึกงาน/การปฏิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษาร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ที่ฝึกปฏิบัติ โดยจ านวนชั่วโมงการฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง / ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์  

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
  4.1.2 ได้รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  4.1.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างานใน 

สถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ 
  4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
  4.1.5 มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

  4.2 ช่วงเวลา 
  4.2.1 การฝึกงานด้านวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 
  4.2.2 สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความตระหนัก และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

-ก า ร ส อด แ ท ร ก ใ น วิ ช า เ รี ย น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น จริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น 

มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

-รายวิชาเอกเลือกที่ เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พ้ื น ฐานในรายวิ ช าภาคบั งคั บ  และปรั บตาม
วิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม -การสอดแทรกในวิชาเรียน 
-การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรม
ต่างๆ 

มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง -การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เช่น การค้นคว้าข้อมูลในการท ารายงานในแต่ละ
รายวิชา 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

- โจทย์ปัญหาและงานของรายวิชาต่างๆ มีทั้งงาน
แบบเดี่ยว และงานแบบกลุ่ม เ พ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  

-รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องสร้างพ้ืนฐานของ
ศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน 
และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์
ความรู้ กับปัญหาจริง 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
     และสิ่งแวดล้อม 
2)   มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  ความมี 

   เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
3)   มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
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4)  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม ทีมีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ 
   ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     1)  สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

        2)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
        3)  มอบหมายงานเดี่ยว งานกลุ่ม 
        4)  การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1)    การประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน 
2)    สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 
3)    ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลา  ที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
4)    สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม 
5)    ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
6)    ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอ 
7)    ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)   มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
 2)   มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทางด้าน 
                        สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 3)   มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ  ในด้านการ 
                        วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ 
                        ด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 4)   มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ 
                        เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                   การสอนควรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก แนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ในประเทศและต่างประเทศ หรือท าความเข้าใจประเด็นปลีกย่อยด้วยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเน้นความ
เข้าใจในทฤษฏีและแนวคิดต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์
ต่างๆ ทางธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน โดยผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น 
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กรณีศึกษา การใช้เกมจ าลอง บทบาทจ าลอง การฝึกปฏิบัติการ การเขียนและน าเสนอรายงาน อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                     ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 

1)  การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่น าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกงานหรือท าสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา  
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
     1)  สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่ง และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได ้
       สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
     2)  มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ  

                       ความรู้จากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ์  เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ   
                       สถานการณ์ท่ัวไป 
         3)  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน 
                       มีความสามารถในการตัดสินใจ เลือกทางเลือก ที่สอดคล้องกับสถานการณ์  ท าให้เกิดการ   
                       ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  การแนะน าและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เม่ือเริ่มเข้าศึกษา เริ่มจากโจทย์ที่ง่าย          

และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม   
 2)  การมอบหมายงาน  การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ าลอง 

การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญาให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ใหม่
จากความรู้เดิมด้านต่างๆท้ังในสาขา และนอกสาขา  
                   3)  การสอนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น 
         2.3.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1)  ประเมินวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโดยการใช้กรณีศึกษา 
      2)  ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 

                   3)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น                 
ตอบค าถาม 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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         2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
          1)  สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของ 

                        กลุ่ม ได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 
                   2)   สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ 
                        ทีม 
                   3)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ   

        ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี                
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
ดังนี้ 

1)    กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
                        ผู้เรียน กับบุคคลภายนอก  

2)    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีมเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท 
                        ของการเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3)    จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและการแสดงออก 
                        ของภาวะผู้น าหลากหลายสถานการณ์ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ          
ความรับผิดชอบ  

       ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกันกับกลุ่มเ พ่ือน โดยสังเกตจากพฤติกรรม                
และการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น  การแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)    สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจ าวัน 

2)    สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี    
ประสิทธิภาพ 

3)    สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม  
     ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น 
4)    สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ ไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ  
      ธุรกิจ 
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         2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง            
การพูด  การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่ เกี่ยว  
ข้องในสถานการณ์ท่ีหลากลาย 

2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

          2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากผลงานกิจกรรม 
2) ประเมินจากการน าเสนอผลงานปากเปล่าและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอผล 

งาน 
3) ประเมินการใช้ภาษาเขียนจากรายงานและทักษะการสื่อสารของแต่ละบุคคลหรือรายงาน 

กลุ่มในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบในการน าเสนอรายงาน 
4) สังเกตการณ์อภิปราย แสดงความคิดเห็น และตอบค าถาม        

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (เอกสารแนบ 6) 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี 
เหตุ ผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
4) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม ทีมีความส าคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ 

ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
3.2 ความรู้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจทางด้าน 

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ  

วางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการ 
ด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
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2) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความ 
                        เข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
1) สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูล จากหลายแหล่ง และมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ 

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการ 

ความรู้จากสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ   
 สถานการณ์ท่ัวไป 

3) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน  
4) มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ ท าให้เกิดการ  

ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถท างานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า สมาชิกของ 
กลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ 

2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของ 
ทีม 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 
3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจ าวัน 

2)   สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมี    
     ประสิทธิภาพ 
3)   สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสม  
     ส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น 
4)   สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ ไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของ  
     ธุรกิจ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนนเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ว่าด้วยการศึกษาระดับขั้น

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (เอกสารแนบ 3) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
2.1.1 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่ง  ของระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน  และน าไปด าเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา   ควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน   ในระดับรายวิชามี 
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2.1.3 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  สามารถท าได ้  โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน    สถาบัน 
อุดมศึกษา  ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผล ของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ การ
เรียน การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิต แต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  ในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานท า   ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ  ความมัน่ใจของบัณฑิตใน     การประกอบการงาน 
อาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ 
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส   ในระดับ 

ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขา 
วิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ  เป็นอาจารย์พิเศษ  ต่อความ 
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ  
  1) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
  2) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  3) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 การขอส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาครบถ้วนตามรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลใน ทุกราย 

วิชาที่หลักสูตรก าหนด 
2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3) มีความประพฤติเหมาะสม 
4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ  กับวิทยาลัย 

 3.2 อนุปริญญา  
นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ต้องสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี แต่ได้

คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 จากระบบสี่แต้ม
ระดับคะแนน (เอกสารแนบ 4) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

     1) ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในเรื่องบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

     2) ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายละเอียดหลักสูตร ซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความส าคัญ 
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มืออาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่ 

      3) ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชา และ 
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ให้แก่อาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ   
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล 

1)  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ 
วิจัย  การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ  การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ  

2)  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระหว่าง 
อาจารย์ในคณะ/ภาควิชา 

3)  การใช้อาจารย์เก่าและใหม่ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้เห็นตัวอย่างการสอน  
และการประเมินผล 

4)  การแลกเปลี่ยนเอกสาร ข้อมูล ระหว่างอาจารย์  
5)  การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ของ 

วิทยาลัย (www.lit.ac.th) 
6)  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

                1) การสนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการและการ   
เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
                2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ  
คุณธรรม  
                3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ 
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และสนับสนุนการร่วมมือในงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

http://www.lit.ac.th/
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 
 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการบริหารหลักสูตรดังนี้ 

1) ก่อนเปิดภาคเรียนมีการเตรียมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน ตรวจสอบ  
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ 

2) มอบหมายอาจารย์ประจ ารายวิชา หรือบุคลากรสนับสนุนประเมินความต้องการ ความพึง 
พอใจ ของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงการสอน 

3) คณะกรรมการหลักสูตรประชุมหลักสูตรเป็นระยะๆเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5ปีตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ  
สาขาวิชาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและ

บริการทางวิชาการโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น  
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 สาขาวิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดกลางที่มีหนังสือด้าน
การบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนั งสือ ต าราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 สาขาวิชาประสานงานกับส่วนกลางและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน          
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องโปรเจคเตอร์   

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 สาขาวิชาประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับห้องสมุด
กลางจัดซื้อด้วย  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าห้องสมุดกลางและท า

หน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต าราและนอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งจะอ านวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์
โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา อาจารย์ประเมินจากการสังเกตการณ์ใช้งานในรายวิชาที่สอน 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
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 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย โดยคณะวิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิคุณสมบัติ

ที่ต้องการ และมีการสอบสัมภาษณ์โดยกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
1)   สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ       

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. 
2)   มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยว 

  ชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง  
3)   มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเลือกสรร โดยผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา แล้ว 

  ก าหนดในแผนการสอน 
4)   ก าหนดแผนงบประมาณของคณะวิชา สอดคล้องกับแผนการสอน 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อนการรับเข้า
ท างาน และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยให้ความส าคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
1)   มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้มีพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ใน

สาขาวิชาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้องในกรณีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น รวมทั้งอาจลดภาระงานสอนให้
เหมาะกับเวลาที่ใช้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการท าวิจัย 

2)   หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรสนับสนุนเข้ากิจกรรมสัมมนาหรืออบรมที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ ๆ 

3)   ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่างๆ
มาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
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คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและนักพัฒนานักศึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน                   
โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะ
ทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office 
Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ นักพัฒนานักศึกษาจะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
     5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
 1)   มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาของสาขาวิชาในการให้ค า 
แนะน าทั้งด้านวิชาการ  การท ากิจกรรม  การใช้ชีวิตประจ าวัน  ด้านอาชีพอย่างใกล้ชิด 
 2)   ก าหนดตารางเวลาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ  และแผนการเรียนแก่            
นักศึกษา 
 3)   ก าหนดตารางเวลาของอาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาที่เรียน 
 4)   อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องจัดท าแฟ้มประวัตินักศึกษาทุกคนเพ่ือบันทึกความต้องการในการให้ค า 
ปรึกษา และความก้าวหน้าของนักศึกษา 
 5)   คณะ/วิทยาลัยจัดอบรมสัมมนาการเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพแก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษา 
 6)   วิทยาลัยมีการจัดระบบการสอนเสริมด้านวิชาการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาเกาหลี เป็นต้น 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องต่อ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ เพ่ือขอดูกระดาษค าตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและ
วิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต 

คณะวิชาจะท าการส ารวจและวิจัยเพื่อน าผลการส ารวจมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป  ดังนี้ 
1) จัดการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง 

หลักสูตร 
2) จัดการส ารวจภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์  ความต้อง 

การของตลาดแรงงานเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
3) มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 
 
 
 

1. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ แบบ มคอ. 6  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- X X X X 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี)ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน( เฉพาะปีท่ีมีการรับอาจารย์ใหม่ ) 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 
 

X X X X X 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
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11. จ านวนความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5                     
จากคะแนนเต็ม 5.0 (หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย  
1 ป)ี 

- - - - X 

13. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแรกเข้าต่อการช่วยเหลือที่
ได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

14. ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- - - - X 

15. นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีสถานภาพปกติ (2.00)  เมื่อสิ้นปี
การศึกษา  อย่างน้อย  70 %  ของจ านวนนักศึกษาของสาขาวิชา 

- - - - X 

 



มคอ.2 หน้า 73 
 

หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง  
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในคณะวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
2) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่าน

อ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา  
3) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม

หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 
4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และผลการ

สอบ      
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล  
       2) การประเมินการสอนของอาจารย์ จากการสังเกตในชั้นเรียน ถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร 
1) ออกแบบสอบถามข้อมูลโดยใช้แบบประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปีจบ บัณฑิตใหม่ ผู้บริหาร

และอาจารย์  
2) ส ารวจการสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิตการมีงานท า 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา หรือจากผู้ประเมิน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและกรรมการสภาวิชาชีพ

ร่วมพิจารณาความเหมาะสม ของหลักสูตร 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
1) แบบประเมินความพึงพอใช้ต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

  2) การประชุมทบทวนหลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิตใหม่ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
1) ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 2) เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

1) อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอน ในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหว่างภาค  ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานรายวิชาเสนอหัวหน้าสาขา
ผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

2) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

3) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก  
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้า
สาขาวิชา 

4) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร จากร่าง
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี 
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รายการเอกสารแนบ 

 
1. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
2. ประกาศวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางเรื่องการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต พ.ศ. 2553 
3. ระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 
4. ระเบียบวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )      

พ.ศ. 2553 
5. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
6.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
 
 
 
 


