
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  
 3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
 3.1.2    โครงสร้างหลักสูตร  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดหลักสูตร เป็น 2 แผน 
คือ แผน ก (2)  และแผน ข หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรแต่ละแผนไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต โดยมี
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี ้

แผน ก (2)   ท าวิทยานิพนธ์ 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน    36      หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาบังคับ    21   หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาเลือก      3   หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิทยานิพนธ์    12   หน่วยกิต 

แผน  ข   การค้นคว้าอสิระ 
 หมวดวิชาเฉพาะดา้น    36   หน่วยกิต 
1.  กลุ่มวิชาบังคับ    21   หน่วยกิต 
2.  กลุ่มวิชาเลือก      9   หน่วยกิต 
3.  กลุ่มวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ   6   หน่วยกิต 

 
สรุปโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  3.1.3  รายวิชา  
  รหัสวิชา 
   หลักเกณฑ์การใชร้หัสวิชาในหลักสูตร   
   รายวิชาในหลักสูตร  จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวแล้วตามด้วยตัวเลขอารบิก 3 
ตัว น าหน้าช่ือวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
 3.1.3.1  ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 

   3.1.3.2  การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED      
            (International  Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 

 3.1.3.3  การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
1)  ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
2)  ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3)  อาศัยผู้เช่ียวชาญ 
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         3.1.3.4  รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและเลขอารบิกรวมทั้งหมด  7  ตัว  
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 1 – 4   บ่งบอกถึง คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
ล าดับ 5  บ่งบอกถึง ลักษณะเนื้อหาวิชา  
ล าดับ 6 – 7   บ่งบอกถึง  ล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
1.4 รายวิชา 

เรียนแผน ก (2) เลือกท าวิทยานิพนธ์ 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวน 21 หน่วยกิต 
1 )  กลุ่มวิชาบังคับ                21  หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต) ท-ป-อ 

MSMB512 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์กร 
Change Management and Organizational Innovation 

             3(3-0-6) 
 

MSMB513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

             3(3-0-6) 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

ล ำดับก่อนหลัง 
 

ลักษณะเนื้อหำ 
 

คณะ/หลักสูตร/สำขำวิชำ/กลุ่มวิชำ 
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MSMB514 
 

สัมมนาการจัดการสมัยใหม ่
Seminar in Modern Management 

             3(2-2-5) 
 

MSMB611 
 

การบัญชีบริหารขั้นสูง 
Advanced Managerial  Accounting 

             3(3-0-6) 
 

MSMB522 
 

การจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Modern Marketing Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB523 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการสมัยใหม่ 
Modern Production and Operations Management  

             3(3-0-6) 
 

MSMB526 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 
Advanced Business Research Methodology 

             3(2-2-5) 
 

   
 
 
 
 
 
  
 
2 ) กลุ่มวิชาเลือก                     3    หน่วยกิต 

                     
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต) ท-ป-อ 
MSMB511 
 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่   
Modern Business Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB515 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Planning and Policy   

             3(3-0-6) 
 

MSMB516 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุคดิจิทัล 
Management  Information System in Digital Era 

             3(3-0-6) 
 

MSMB517 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ              3(3-0-6) 
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Corporate Governance and Business  Ethics  
MSMB518 ผู้ประกอบการสมัยใหม ่

Modern Entrepreneurship 
             3(3-0-6) 
 

MSMB519 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International Business Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB520 การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
Project Management and Investment Decision Making    

             3(3-0-6) 
 

MSMB521 การบริหารความเสี่ยง 
Risk Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB610 
 

การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

             3(3-0-6) 
 

MSMB612 การจัดการการเงินขั้นสูง 
Advanced Financial  Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB524 
 

การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต 
Quality Management and Productivity 

             3(3-0-6) 
 

MSMB525 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ ์
Strategic Logistics Management 

             3(3-0-6) 
 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต) ท-ป-อ 
MSMB510 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 

Statistics for Business Research 
              3(3-0-6) 
 

MSMB613 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Business Quantitative  Analysis   

              3(3-0-6) 
 

MSMB614 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสมัยใหม ่        
Modern Business Economics 

              3(3-0-6) 
 

MSMB710 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 
English for Business Administration 

              3(3-0-6) 
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3) กลุ่มวิทยานิพนธ ์                12   หน่วยกิต 
MSMB810      วิทยานิพนธ์                                            12   หน่วยกิต 
      Thesis 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
 

แผน  ข    
  จ ำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่ำ  36  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาบังคับ   จ านวน  21   หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวิชาบังคับ      21  หน่วยกิต 
   
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต) ท-ป-อ 
MSMB512 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์กร 

Change Management and Organizational Innovation 
             3(3-0-6) 
 

MSMB513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

             3(3-0-6) 
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MSMB514 สัมมนาการจัดการสมัยใหม ่
Seminar in Modern Management 

             3(2-2-5) 
 

MSMB611 
 

การบัญชีบริหารขั้นสูง 
Advanced Managerial Accounting 

             3(3-0-6) 

MSMB522 
 

การจัดการการตลาดสมัยใหม ่
Modern Marketing Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB523 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการสมัยใหม่ 
Modern Production and Operations Management  

             3(3-0-6) 
 

MSMB526 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 
Advanced Business Research Methodology 

             3(2-2-5) 
 

 
      2)  กลุ่มวิชาเลือก                               9  หน่วยกิต 
 
MSMB511 
 

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่   
Modern Business Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB515 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Planning and Policy   

             3(3-0-6) 
 

MSMB516 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุคดิจิทัล 
Management  Information System Digital 

             3(3-0-6) 
 

MSMB517 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 
Corporate Governance and Business  Ethics 

             3(3-0-6) 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต) ท-ป-อ 
MSMB518 ผู้ประกอบการสมัยใหม ่

Modern Entrepreneurship 
             3(3-0-6) 
 

MSMB519 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
International  Business  Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB520 การบริหารโครงการและการตัดสินใจเพื่อการลงทุน              3(3-0-6) 
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Project  Management  and Investment in Decision  
Making     

MSMB521 การบริหารความเสี่ยง 
Risk Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB601 
 

การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

             3(3-0-6) 
 

MSMB612 การจัดการเงินขั้นสูง 
Advanced Financial  Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB524 
 

การจัดการคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิต 
Quality Management and Productivity 

             3(3-0-6) 
 

MSMB525 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ ์
Strategic Logistics Management 

             3(3-0-6) 
 

MSMB510 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 
Statistics for Business Research 

             3(3-0-6) 
 

MSMB613 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Business Quantitative  Analysis   

             3(3-0-6) 
 

MSMB614 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจสมัยใหม ่        
Modern Business Economics 

             3(3-0-6) 
 

MSMB710 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 
English for Business Administration 

             3(3-0-6) 

 
     3)  กลุ่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ                 6  หน่วยกิต 

MSMB810  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                     6   หน่วยกิต 
       Independent  Study  
 
รายชื่อวิชาเสริม 

      นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายช่ือวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต เพื่อปรับพ้ืน
ฐานความรู้ 
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*   MSMB511   การจัดการธุรกิจสมัยใหม่             3(3-0-6) 
*   MSMB610    การบัญชีการเงิน             3(3-0-6) 

  *   MSMB710  ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ             3(3-0-6) 
*   MSMB510  สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

       

3.1.4 แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผน ก   2  สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 

 แผน ก (2) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 
* MSMB511  การจัดการธุรกิจสมัยใหม่        3(3-0-6) 
* MSMB610 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
* MSMB510 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
* MSMB710 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 

MSMB512 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์กร 3(3-0-6) 
MSMB515 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MSMB522 การจัดการการตลาดสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
MSMB810 วิทยานิพนธ์ (เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์) 2 

รวม 11/11 
                          ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 
MSMB523 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
MSMB611 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

รวม 6/17 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 
MSMB513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MSMB526 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
MSMB810 วิทยานิพนธ์ (เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท) 5 

รวม 11/28 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

MSMB514 สัมมนาการจัดการสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
MSMB810 วิทยานิพนธ์ 

สอบประมวลความรู้ 
5 

รวม 8/36 
 

   3.1.4.2 แผน  ข สาขาบริหารธุรกิจ 
แผน  ข 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 

* MSMB511 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่        3(3-0-6) 
* MSMB610 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
* MSMB510 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
* MSMB710 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 

MSMB512 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์กร 3(3-0-6) 
MSMB522 การจัดการการตลาดสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
MSMB526 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 
MSMB811 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(เสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ) 
1 

รวม 10/10 
 



10 
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

ปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 

MSMB523 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
MSMB611 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

รวม 6/16 
        ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 
MSMB515 การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MSMB519 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MSMB525 การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 
MSMB811 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(สอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 บท) 
2 

รวม 11/27 
  
 

       ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต/หน่วยกิตสะสม 

MSMB513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MSMB514 สัมมนาการจัดการสมัยใหม ่ 3(2-2-5) 
MSMB811 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

สอบประมวลความรู้ 
3 

รวม 9/36 
 
3.1.5  ค าอธบิายรายวิชา  
 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561   
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 3.2 ชื่อ  สกุล  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 
1 ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)                                       

 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                    
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)      

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย                               
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ                                          

2558 
 

2554 
2550 

24 24 24 24 

2 ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2558 
 

2551 
2543 

24 24 24 24 

3 ดร.เจน  จันทรสุภาเสน บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

2556 
2549 
2543 

24 24 24 24 

 
 
 
 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.  
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 

1 ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)                                       
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                    
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)      

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย                               
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ                                          

2558 
 

2554 
2550 

24 24 24 24 

2 ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2558 
 

24 24 24 24 
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บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2551 
2543 

3 ดร.เจน  จันทรสุภาเสน บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 

2556 
2549 
2543 

24 24 24 24 

4 ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2559 

2546 
2544 

24 24 24 24 

5 ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา 
 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 
บธ.ม. (การบัญช)ี 
บธ.บ. (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2557 
 

2535 
2526 

24 24 24 24 

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.  
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

1 ดร.ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)                                       
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                   
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)      

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย                               
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ                                          

2558 
 

2554 
2550 

24 24 24 24 

2 ดร.แก้วตา  ผิวพรรณ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)  
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2558 
 

2551 
2543 

24 24 24 24 

3 ดร.เจน  จันทรสุภาเสน บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) 
วท.บ. (เคม)ี 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น    
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่   

2556 
2549 
2543 

24 24 24 24 

4 ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศร ี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์

2559 

 

24 24 24 24 
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บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

2546 
2544 

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 
5 ดร.ปาณิสรา  คงปัญญา 

 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 
บธ.ม. (การบัญช)ี 
บธ.บ. (การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

2557 
 

2535 
2526 

24 24 24 24 

6 ผศ.ดร.วินัย เช่ือมวราศาสตร ์ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2555 
2540 
2530 

24 24 24 24 

7 ผศ.สุทธิสิน ีถิระธรรมสรณ ์
 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (บริหารทั่วไป) 
บธ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2550 
2557 
2548 

24 24 24 24 

8 ผศ.ปวีณา  โทนแก้ว ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์) 
ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2541 
2536 

24 24 24 24 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.  
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

9 ดร.วุฑฒิณัฏฐ์  รัตนภรณ์ 
 
 

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)                
ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

2560 
 

2548 
2542 

24 24 24 24 



15 
   

 

 

 

 

 

 

   

 

10 ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
 
 

นศ.ด. (นิเทศศาสตร)์ 
M.A. (International 
Communication) 
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Macquarie University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2541 

 
2538 

24 24 24 24 

11 ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ ์ กศ.ด. (หลักสูตรการสอน) 
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2549 
2537 

 2528 

24 24 24 24 

12 ดร.รักชนก  สมศักด์ิ ปร.ด. (กำรสื่อสำร) 
นศ.ม. (วารสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)์ 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  

2559 
2544 
2537 

24 24 24 24 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา 
ปี พ.ศ.  ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 
13 ดร.อ าพล ชะโยมชัย บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
M.M.M. (การจัดการการตลาด
สมัยใหม)่ 
บธ.บ. (การตลาด) 
ร.บ.   (รัฐศาสตร์) 
สพ.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2560 
2554 
2550 

 
2547 
2544 
2539 

24 24 24 24 

14 อาจารย์นภาลัย บุญทิม บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม) 
บธ.บ. (การบัญชีต้นทุน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2548 
 

2544 

24 24 24 24 

15 อาจารย์ปิยะวัน เพชรหมี บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศ.บ.  (เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 
2540 

24 24 24 24 
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16 อาจารย์ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

2549 
2540 

24 24 24 24 

 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.  
ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

17 อาจารย์เอ็ม สายค าหน่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

2551 

2550 

24 24 24 24 

18 อาจารย์ปุณฑริกา สุคนธสิงห ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ์

2549 

2546 

24 24 24 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 อาจารย์พิเศษ  
ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒ ิ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ที่จบ 

1 ศ.ดร.นราศรี  ไววนิชกุล ปร.ด.  (วิทยาการจัดการ) University of Texas at Austin.USA พ.ศ.2514 
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2 รศ.ดร.ประสงค์ แสงพายัพ D.B.A. (Inernational Business and 
Management Science, Postmaster degree in 
Hotel &Tourism Administration) 

Argosy University, USA. - 

3 รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร Ph.D. (Business Administration)  Washington State University, USA. ค.ศ.2002 
4 ผศ.อัมพร  เทีย่งตระกูล บช.ม. (การบัญช)ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ พ.ศ.2540 
5 ผศ.ดร.อุมาวรรณ  วาทกิจ บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2545 
6 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ อาทิตย์กวิน กจ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ.2552 
7 รศ.ดร.สุนันทา  เลาหนันทน ์ Ph.D. (Planning and Management) University of Alabama, USA. - 
8 ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ ์ D.B.A. (Business Administration) University of South Australia, Australia พ.ศ.2550 
9 ดร.รัตนา  สีด ี Ph.D. (Strategic and Management) University Sains Malaysia พ.ศ.2552 
10 ผศ.ดร.กนกอร บุญม ี บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2544 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่ม ี
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารธุรกิจ หรือ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อันจะน าไปสู่การตอบสนอง
ต่อความต้องการในการพัฒนาองค์การและทางสังคม โดยมีกระบวนการในการท าวิทยานิพนธ์ที่
ชัดเจน และต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 ข้อก าหนดในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
โดยจัดท าออกมาในลักษณะการวิเคราะห์และการศึกษาการด าเนินการขององค์การ โดยประเด็น
เนื้อหาประกอบขึ้นเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านบริหารธุรกิจและการจดัการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทั้งนีต้้องได้รับการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ และผ่านการสอบปากเปล่าการศึกษาค้นคว้าอิสระตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2553 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.1  ค าอธบิายโดยย่อ  
1) วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจท าการวิจัย ต้องสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีที่น ามาใช้ใน

การศึกษา และองค์ความรู้ใหม่ที่จะได้รับจากการท าวิจัย จะต้องมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ มีขอบเขต
การด าเนินการที่ชัดเจนและสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) การค้นคว้าอิสระเป็นการค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยจัดท าออกมาใน
ลักษณะการวิเคราะห์ และการศึกษาการด าเนินงานขององค์การ โดยประเด็นเนื้อหาประกอบขึ้นเป็น
เอกสารทางวิชาการที่มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้  
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 นักศึกษามีความรู้ในเนื้อหาการจัดการทางบริหารธุรกิจ มีความเช่ียวชาญในการคิด วิเคราะห์ 
และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารงาน พัฒนาองค์การหรือประเทศได้
จริง 
  
 
 5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 2 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ  

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท าวิจัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
     5.6 กระบวนการประเมนิผล  

5.6.1 การประเมินผลการท าวิทยานิพนธ์ แผน ก (2) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยให้มีการประเมนิ
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ จากการเสนอหัวข้อ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และประเมินผลส าเร็จจากวิทยานิพนธ์ที่ได้สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย และใหม้ี
การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์หรือด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (proceeding) 
 5.6.2 การประเมินผลการคน้คว้าอิสระ ตามแผน ข ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 โดยนักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อ
การค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการ และไดร้ับการพิจารณาอนุมัติหัวข้อ ด าเนินการภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการสอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ และท ารปูเล่มเสนอต่อคณะกรรมการ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  

1. สอดแทรกเนื้อหา คุณธรรม จริยธรรม วิชาชีพ 
ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก  
2. จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
3. มอบหมายให้นักศึกษาท างานกลุ่มเพื่อสรา้งวินัย 
ในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้าน 
การบริหารและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

1. ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรยีนรู้ในศาสตรท์างการบริหาร 
2. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และเช่ียวชาญหรือ 
มีประสบการณ์ตรงมาบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์บูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์ทางการบริหารอย่าง 
เป็นระบบ  

1. ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 
2. การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานใหน้ักศึกษาได้ฝึก
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางการบริหาร
จากกรณีปัญหา บทบาทสมมตุ ิ
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4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิด
สร้างสรรค์พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

1. เลือกประเด็น ปัญหาให้วิพากษ์วิจารณ์ในห้องเรียน 
มอบหมายงานที่มีเนื้อหาสาระเหมาะสมกับการเรียนรู้
และจัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 
ต่อการค้นคว้า 

5. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ ในการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ 

 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  ผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย 

2.1.1  คุณธรรม  จริยธรรม ด้านบรหิารธรุกิจ 
        2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

                     (1)  มีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
                      (2)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
                      (3)  มีจิตส านึกและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                      (4)  ตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซือ่สัตย์สุจริต 
                  2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                     (1)  ผู้สอนสอดแทรกเรือ่งคุณธรรม  จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
                      (2)  สอดแทรกกิจกรรมการเรียนโดยให้นักศึกษาท างานกลุ่มเพื่อรับผิดชอบต่อ   
หน้าที่ของตนในฐานะผู้น ากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
                      (3)  การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
                  2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                      (1)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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                      (2)  ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของ
นักศึกษา 
                      (3)  ประเมินจากการมีวินัย  และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน 
           2.1.2 ความรู้ ด้านบริหารธุรกิจ 
                  2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้
            (1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญในเนื้อหาด้านการ
บริหารธุรกิจ 
                     (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และประยุกต์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้ 
                      (3)  สามารถบูรณาการความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 
                      (4)  มีความสามารถในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารธุรกิจ 
                     
 
 
   2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      (1)  ให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 
                      (2)  ใช้การสอนหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ 
                      (3)  การถามตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 
                  2.1.2.3  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้
                      (1)  ประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 
                      (2)  ประเมินผลจากรายงาน  และการน าเสนอรายงานค้นคว้า 
                      (3)  การท าสอบย่อย  และการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
         2.1.3  ทักษะทางปัญญา ด้านบรหิารธรุกิจ 
                  2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
       (1)  สามารถสืบค้น  ประเมินสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้
ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
                      (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได ้
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                      (3)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมนิค่าอย่างเป็นระบบ 
                  2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  มีการฝึกกระบวนการคิดสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ 
                      (2)  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                      (3)  การมอบหมายงาน  กรณีศึกษาให้นักศึกษาได้มีการอภิปรายกลุ่ม 
                 2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                             ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย โดยการน าเสนอในชั้นเรียน การถามตอบ  
หรือโดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น 
       2.1.4  ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         2.1.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                     (1)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      (2)  มีความรับผิดชอบในบทบาท และหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย 
                      (3)  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
                     
 
    2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ก าหนดกิจกรรมการเรียนให้มกีารท างานเป็นกลุ่ม  และมกีารสลับ
หมุนเวียนสมาชิกกลุ่มและต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม 
                  2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  
        2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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                     (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
                      (2)  สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
                      (3)  สามารถน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ 
แปลความหมายได้อย่างถูกต้อง 
                  2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      (1)  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือค านวณสอดแทรกใน
รายวิชาต่างๆ 
                      (2)  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมทั้ง
มีการน าเสนอผลงานด้วยวาจาในชั้นเรียนและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
                  2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
                    (1)  ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข  การสืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย 
                     (2)  ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูดจากรายงานและการ
น าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

  
 
 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา   
(Curriculum Mapping)  
3.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

3.1.1 คุณธรรม  จริยธรรม  ด้านบริหารธุรกิจ 
(1)  มีวินัย  ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีจิตส านึกและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(4)  ตระหนักในคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัตย์สุจริต       
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       3.1.2  ความรู้  ด้านบริหารธุรกิจ 
(1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาด้านการบริหารธุรกิจ 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และประยุกต์ความรู้ที่เหมาะสมกับการแกป้ัญหาได ้
(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 (4)  มีความสามารถในการวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหรือต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ 
       3.1.3 ทักษะทางปัญญา  ด้านบริหารธุรกิจ 
          (1)  สามารถสืบค้น  ประเมินสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใชข้้อสรุปในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  
          (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได ้
          (3)  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างเป็นระบบ 
       3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          (2)  มีความรับผิดชอบในบทบาท และหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย 
          (3)  มีความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
       3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
          (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
          (2)  สามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องในระดับใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
          (3)  สามารถน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 


