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บทนา
ประวัติการจัดทา/พัฒนาหลักสูตร
สำนักวิชำกำรจัดกำร ได้ริเริ่มหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยมี 3 วิชำเอก ได้แก่
กำรเงิน กำรตลำด และกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ (กำรตลำดอิเล็ กทรอนิกส์) ใน พ.ศ.
2544 โดยปรับปรุงให้มีเพียงวิชำเอกเดียวคือกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกควำมต้องกำรทำงด้ำนธุรกิจใน
ช่วงเวลำนั้น มีกำรนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย โดยเฉพำะในสำยงำนทำงด้ำนกำรตลำด
กำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อมำเมื่อพ.ศ. 2545 ยั งคงใช้ชื่อหลั กสูตรบริห ำรธุรกิจบัณ ฑิต แต่ได้แบ่งเป็น 3
วิชำเอก ได้แก่ กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ และกำรเงิน ซึ่งเป็นกำรปรับปรุง
ต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. 2542 ในวิชำเอกที่เป็นที่ต้องกำรของภำคธุรกิจ
ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจ บัณฑิต ใน พ.ศ. 2549 โดยมีวิชำเอก 5 วิชำเอก ได้แก่
กำรเงิน กำรจั ดกำรทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ และองค์ก ำร ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรตลำด และกำรจั ดกำรกำร
ดำเนินงำนและโซ่อุปทำน โดยมีวิชำเอกที่เพิ่มขึ้นมำใหม่จำนวน 2 วิชำเอก จำกควำมต้องกำรในกำรบริหำรคน
ในองค์กำรและกำรจัดกำรในเรื่ องของโซ่อุปทำนให้ มีประสิทธิภ ำพมำกยิ่งขึ้น และต่อมำได้มีกำรปรับปรุง
หลักสูตรบริห ำรธุรกิจบั ณฑิต ในพ.ศ. 2554 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงให้มีกลุ่มวิช ำเฉพำะด้ำน 4 ด้ำน ได้แก่
กำรเงิน โลจิสติกส์ กำรตลำด กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เพียงพอ
ต่อมำในปี พ.ศ.2560 ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 4 วิชำเอก ได้แก่ กำรเงิน กำร
จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรตลำด และโลจิสติกส์ และต่อมำในปี พ.ศ. 2561 ได้มีกำรปรับปรุงและ
มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรำยวิชำศึกษำทั่วไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย รวมทั้งในปี พ.ศ.2562 ได้มี
กำรปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรบริ ห ำรธุร กิจ บั ณ ฑิ ต โดยกำรเปลี่ ยนแปลงแยกเป็ น 3 หลั กสู ต รย่อ ย ประกอบด้ ว ย
กำรตลำดดิจิทัลและกำรสร้ำงแบรนด์ กำรจัดกำรโลจิสติกส์ และกำรเงิน
เหตุผลในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ในปี พ.ศ.2563 สภำพแวดล้อมกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจมีกำรเปลี่ยนแปลงไป โลกได้เข้ำสู่ยุคกำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรมครั้งใหม่ โดยกำรน ำเอำนวัตกรรมดิจิทัลรูปแบบใหม่มำใช้ และทำให้เกิด กำรปลี่ยนฉับพลันทำง
ดิจิทัล (Digital Disruption) ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิต กำรทำงำน กำรเรียนรู้ กำรเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบกำรประกอบธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงทำให้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ หลังวิกฤติไวรัสโควิด -19 จะทำให้เกิดรูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบ
ควำมปรกติใหม่ ที่ภำคธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ เข้ำกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป จำก
แรงผลักดันทั้งด้ำนกำรเปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล (Digital Disruption) และรูปแบบกำรใช้ชีวิตแบบควำมปรกติ
ใหม่ หลั งวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้ทักษะและองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรและด้ำนนวัตกรรม
ดิจิทัลมีควำมสำคัญมำกขึ้น ทักษะทั้งสองด้ำนนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บัณฑิตด้ำนบริหำรธุรกิจจำเป็นจะต้องใช้ในกำร
บริหำรธุรกิจยุคกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล และโลกหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19
อย่ำงไรก็ตำม ทักษะทำงด้ำนผู้ประกอบกำรจำเป็นจะต้องมีกำรเสริมจุดแข็งด้วยองค์ควำมรู้และทักษะ
ทำงกำรเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ประกอบกำรในยุคปัจจุบันยังขำดอยู่และมักจะประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินในกำร
ประกอบธุรกิจ ดังนั้น สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต
สำขำกำรจั ดกำรธุ รกิ จ และกำรเงิ น ยุ คดิ จิ ทั ล (หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564) ขึ้ น เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตในด้ ำน

บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะ 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำร
เป็นผู้ประกอบกำร ด้ำนกำรเงิน และด้ำนดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรบัณฑิตของสถำนประกอบกำรใน
โลกยุคดิจิทัลและควำมปรกติใหม่ กำรเรียนกำรสอนเน้นกำรผสมผสำนระหว่ำงภำคทฤษฎีกับกำรปฏิบัติผ่ำน
ระบบสหกิ จ ศึกษำ และกำรฝึ กปฏิ บั ติ บ่ ม เพำะท ำธุรกิจจริง เพื่ อให้ เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิ บั ติจริงและ
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้มำประกอบธุรกิจจริงได้
จุดเด่นของหลักสูตร
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล ได้มีกำรพัฒนำ
เนื้อหำรำยวิชำ เพื่อสร้ำงทักษะทำงด้ำนดิจิทัลและกำรเป็นผู้ประกอบกำร ผ่ำนรำยวิชำในกลุ่มกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร และทักษะทำงด้ำนดิจิทัลที่ผสำนเข้ำมำในรำยวิชำต่ำงๆในหลักสูตร จึงทำให้มีวิชำที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทโลกธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไปในยุคนวัตกรรมดิจิทัลและควำมปรกติใหม่
ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่จะเน้นสมรรถนะในกำรทำงำนด้ำนกำร
เป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรมดิจิทัล
2. คณำจำรย์ในหลักสูตรมีประสบกำรณ์ในกำรทำวิจัยด้ำนกำรเริ่มธุร กิจใหม่อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ผ่ำนทุน
วิจัยของ สกสว. และศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนชีววิทยำศำสตร์ (องค์กรมหำชน) มีส่วนร่วมในกำร
ขับ เคลื่ อ นกำรเริ่ ม ธุร กิจ ใหม่ ของประเทศไทย เช่ น เครื่อ งตรวจพำร์กิน สั น ของคณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย น้ำตำลทรำยเคลือบคำรำเมล ของบริษัท น้ำตำล บุรีรัมย์ จำกัด (มหำชน)
และกำรท่องเที่ยวฮำลำล เป็นต้น
3. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักศึกษำประยุกต์ใช้ควำมรู้มำทดลองทำ
ธุรกิจจริงผ่ำนรำยวิชำต่ำงๆ ตลอดจนกำรเรียนรู้ธุรกิจโดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติกำรทำงธุรกิจชุมชน
เช่น กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน กำรเขียนแผนธุรกิจ กำรฝึกปฏิบัติบ่มเพำะธุรกิจ
เป็นต้น จึงทำให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริงจำกกกำรฝึกปฏิบัติจริง
4. กำรให้ควำมสำคัญกับเรื่องภำษำอังกฤษทั้งในวิชำศึกษำทั่วไปและวิชำเฉพำะทำง โดยในแต่ละรำยวิชำ
จะมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษแทรกในทุกรำยวิชำ
5. กำรมีระบบสหกิจศึกษำต่อเนื่องกัน 2 ภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 16 สัปดำห์ที่ช่วยให้นักศึกษำ
ได้ปรับตัวก่อนจบกำรศึกษำและมีประสบกำรณ์ทำงำนจริง สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในภำคทฤษฎีไป
ใช้ในกำรปฏิ บั ติงำนจริงได้ สร้ำงควำมแตกต่ำงและสอดคล้ องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ปัจจุบัน
6. กำหนดกระบวนกำรทดสอบก่อนสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรประมวลควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ คือกำร
สอบประมวลควำมรู้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (Exit Exam)
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต โดยมุ่งเน้น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning
หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยวิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ กำรบรรยำย กรณีศึกษำอภิปรำย
กลุ่มย่อย กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน กิจกรรมกลุ่ม กำรจัดกำรควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุนทรียสนทนำ
กำรเรี ย นรู้ ผ่ ำนกำรท ำงำนกลุ่ ม โดยใช้ Project-based Learning กำรฝึ ก ปฏิ บั ติป ระกอบธุรกิจ ชุม ชนผ่ ำน
ห้องปฏิบัติกำรธุรกิจชุมชน เช่น รำยวิชำกำรบ่มเพำะธุรกิจ จะเป็นรำยวิชำที่ให้นักศึกษำนำควำมรู้ที่เรียนมำ

ทั้งหมดเพื่อนำทักษะทำงด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำร ด้ำนดิจิทัล และด้ำนกำรเงิน มำออกแบบแผนธุรกิจ และ
นำมำปฏิบัติทำธุรกิจจริงตำมแผนธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดกำรเรียนรู้จริง ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำง
อำจำรย์ผู้สอนจะมีกำรประเมินผลงำนในลักษณะ Formative Assessment พร้อมทั้งให้ควำมเห็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนแก่นักศึกษำอย่ ำงชัดเจน เพื่อให้นั กศึกษำได้มีกำรเรียนรู้ พัฒ นำปรับปรุงผลงำนจนกระทั่งเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ โดยมี
รำยวิชำให้
นักศึกษำเรียนในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 6 รำยวิชำ คิดเป็น 16 หน่วยกิต ดังนี้
1. GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
2. GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด
3. GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน
4. GEN64-124 ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำ
5. GEN64-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร
6. GEN64-126 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
กำหนดกระบวนกำรทดสอบก่อนสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรประมวลควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ
คือกำรสอบประมวลควำมรู้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและ
กำรเงินยุคดิจิทัล (Exit Exam)
กำรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร โดยจัดให้มีคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ
- แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรดูแลนักศึกษำตั้งแต่แรกเข้ำชั้นปีที่ 1 โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะใช้
ระบบเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ในกำรเข้ำถึง ข้อมูล ติดตำมและติดต่อกับนักศึกษำโดยตรง
นอกจำกนั้นมีกำรสื่อสำรผ่ำน Social Network ที่ได้รับควำมนิยมกันอย่ำงแพร่หลำย ทำงอำจำรย์
ที่ปรึกษำมีกำรตั้งกลุ่มใน Social Network เป็นชื่อกลุ่มของอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำที่อยู่ใน
กำรดูแลของอำจำรย์ปรึกษำ ซึ่งสร้ำงควำมสะดวกรวดเร็วในกำรประสำนงำนในเรื่องต่ำงๆ
- กำรทำแบบฟอร์มกำรขอเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะมีแบบฟอร์มที่ทำ
รำยละเอียดกำรติดต่อเข้ำพบของนักศึกษำ ระบุวันเวลำ และหัวข้อที่ให้คำปรึกษำ เพื่อที่จะสำมำรถ
บันทึกรำยละเอียดและปัญหำของนักศึกษำแต่ละรำยที่เข้ำมำให้คำปรึกษำได้
- กำรล็อคระบบกำรลงทะเบียนของนักศึกษำที่มีผลกำรเรียน (GPAX) ต่ำกว่ำ 2.00 โดยอำจำรย์
ที่ปรึกษำ เพื่อให้นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนได้ และจำเป็นต้องมำพบอำจำรย์ที่ปรึ กษำ เพื่อรับ
คำปรึกษำในเรื่องกำรวำงแผนกำรเรียน โดยทั้ง 2 ฝ่ำยจะได้ร่วมพูดคุยปรึกษำปัญหำทำงกำรเรียน
เพื่อจะได้วำงแผนกำรเรียนและกำรใช้ชีวิต ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำกำรตกออกของนักศึกษำ
และเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถสำเร็จกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
- กำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และอำจำรย์ในหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถปรับตัวและวำงแผนกำรใช้ชีวิตในระดับมหำวิทยำลัยได้ดียิ่งขึ้น
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ชื่อหลักสูตรภำษำไทย :
ชื่อหลักสูตรภำษำอังกฤษ :

25490231104274
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program
in Business Management and Finance in the Digital Era

2. ชื่อปริญญาและสาขา
ภำษำไทย :
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภำษำอังกฤษ :

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล)
บธ.บ.(กำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Business Management
and Finance in the Digital Era)
B.B.A. (Business Management and Finance in the Digital Era)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ 153 หน่วยกิตระบบไตรภำค
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร
1

5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดกำรศึกษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
5.4 ระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยวิธีบรรยำย มีกำรแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 – 15
คน) มีกำรวัดผลในทุกสัปดำห์ตลอดทั้งภำคกำรศึกษำ ทั้งนี้ ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มี
กำรกำหนดโจทย์ ส ำหรั บ ท ำแบบฝึ กหั ดให้ กับ นักศึก ษำทุกหั วข้อ (Formative Assessment) และ
ตรวจประเมินผลงำนของนักศึกษำ พร้อมทั้งให้ควำมเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นักศึกษำอย่ำงชัดเจน
เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้อย่ำงลึกซึ้งในรำยวิชำนั้นๆ หรือกำรใช้วิธีกำรสอนรูปแบบอื่นที่ส่งเสริมทักษะ
ที่จำเป็นทั้งกำรอ่ำน กำรเขียน กำรนำเสนอ กำรคิดวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์
5.5 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติ
6.6 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถำบันโดยเฉพำะ
5.7 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงมำจำกหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2) เริ่มต้นใช้หลักสูตรครัง้ แรกปีกำรศึกษำ 2564
3) กำหนดเปิดสอนในภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 เป็นต้นไป
4) คณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำกำรจัดกำร เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 16/2563
เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563
5) สภำวิชำกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน
2563
6) สภำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม
2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่คุณภำพและมำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 ในปีกำรศึกษำ 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบธุรกิจอิสระ
2) นักลงทุนอิสระ
3) เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ/พนักงำนสถำบันกำรเงิน
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4) นักวิเครำะห์โครงกำรลงทุน
5) พนักงำนองค์กรภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ/เอกชน
6) นักพัฒนำองค์กรและวำงแผนกลยุทธ์
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
1. อำจำรย์

ชื่อ-สกุล
นำยปิยะ
ปำนผู้มีทรัพย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา
Ph.D. (Energy Economics and Finance) :
Heriot – Watt University, U.K., 2555
พบ.ม. (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2538
พณ.บ. (กำรเงินและกำรธนำคำร),มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์, 2535
Ph.D. (Finance), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2558
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ, 2542
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,
2535
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2542
บช.บ. (บัญชี), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2537

2. อำจำรย์

นำงสำวพรเพ็ญ
ทิพยนำ

3. อำจำรย์

นำงนลินี
ทินนำม

4. อำจำรย์

นำงประภำดำ
ศรีสุวรรณ

วท.ม. (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร),
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555
บช.บ. (กำรบัญชี), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2550

5. อำจำรย์

นำงนิษฐิดำ สุด
ใหม่

Ph.D (Environment and Sustainability), University
Of Surrey,2561
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ),จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2544
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ),มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2537

ผลงานทางวิชาการ 5
ปีย้อนหลัง
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เกณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เกณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เกณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เกณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เกณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิ ศ ทำงของแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชำติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ ส รุป ว่ ำ
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยง
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำร
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ
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ควำมเหลื่ อมล้ำทำงสังคม เป็ นต้น ทำให้กำรพั ฒ นำในช่วงแผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่สำคัญ ดังนี้ (1) กำรน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูป
ประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
กำรเปลี่ยนแปลงภำยในประเทศด้ำนเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่ำ กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลง
และมีควำมผันผวน อัตรำกำรขยำยตัวลดลง มีกำรชะลอตัวของกำรลงทุนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่อง สัดส่วนกำร
ลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวมยังคงอยู่ในระดับต่ำ
ทำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิต เพิ่มกำรลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่ม แรง
ขับเคลื่อนจำกผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำน กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
จะเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรดำเนิน
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจในอนำคต ทำงด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังขำดประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรคุ้มครองทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ กำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรรักษำควำมปลอดภัย และข้อจำกัดต่อกำรทำธุรกิจใหม่และกำร
ประกอบกิจกำรในต่ำงประเทศ
นอกจำกนี้ กำรพัฒ นำประเทศในระยะแผนพั ฒ นำฯ ที่ 12 ได้กำหนดยุทธศำสตร์ที่ ส ำคัญ และ
เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงหลักสูตร คือ ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและ
ยั่ งยื น โดยมีแนวทำงที่ส ำคัญ คือ กำรปรั บ โครงสร้ำงเศรษฐกิจโดยใช้ เทคโนโลยี นวัต กรรม และควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ เป็นพื้นฐำนสำคัญในกำรขับเคลื่อนสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและมีคุณภำพ กำรพัฒนำระบบกำรแข่งขัน
ที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยพัฒนำปัจจัยกำรผลิตให้เอื้อต่อกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ เช่น
กำรพัฒนำตลำดเงินและตลำดทุน และกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีประสิทธิภ ำพและเกิดควำม
ยั่งยืน เป็นต้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม
โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจำกปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำง
รวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและกำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง
และแรงงำนกว่ำร้อยละ 30 เป็นประชำกรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็น
ข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป
กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่ม
มำกขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลง
และรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำน
สุขภำพ กำรเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม นอกจำกนั้นในเรื่องของควำมเหลื่อมล้ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็น
ปัญหำสำคัญของสังคมไทย เช่น ด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
คนเพียงส่วนน้อย เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน ขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบท และกำรคุ้มครองทำง
สังคมของแรงงำน วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มำกขึ้น อำทิเช่น กำรให้คุณค่ำกับควำมสนุกสนำน และควำมสะดวกสบำย ละเลยเรื่องวินัย มีควำมเห็นแก่ตัว
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ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขำดควำมรับผิดชอบและเกิดควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
กันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม
11.3 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน (จาก
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ หรือ รายงานประเมินหลักสูตร) มคอ.1
จำกกำรดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรบริหำรธุรกิจ บัณฑิต สำขำกำรเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
มำสู่หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
นั้น ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต สถำนประกอบกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบันได้มีข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำหลักสูตรโดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ส่ ว นใหญ่ ให้ ค วำมเห็ น เกี่ ยวกับ ลั ก ษณะของวิช ำว่ำควรต้อ งสอดคล้ อ งกับ ชื่ อ
หลักสูตร และเสนอะแนะให้ปรับปรุงดังนี้
- พิจำรณำปรับปรุงชื่อรำยวิชำและคำอธิบำยรำยวิชำให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร โดยควร
พิจ ำรณำให้ มีรำยวิช ำจ ำนวนหนึ่ งที่มีเนื้ อหำที่แสดงถึงควำมเป็น “ดิจิทั ล ” ตำมควำม
เหมำะสมของบริบทของแต่ละรำยวิชำ ทั้งนี้รำยวิชำ “โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัล ” ซึ่งให้
นักศึกษำได้เรีย นรู้เกี่ยวกับกำรใช้และพัฒ นำโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่ำงๆ ของธุรกิจ นั้นมีควำมเหมำะสมแล้ว
- ปรั บ ปรุ งคำอธิบ ำยรำยวิช ำ “ประกั นภั ยและกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง”โดยควรเน้น กำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบกำรมำกกว่ำกำรประกันภัย เนื่องจำกกำรประกันภัยเป็น
เพียงเครื่องมือหนึ่งในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อให้มีเนื้อหำที่ครอบคลุมเรื่องกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของนักศึกษำสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในกำรเป็นผู้ประกอบกำรในยุค
ดิจิทัล
- เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทุกด้ำนให้เป็นผู้ประกอบกำรได้จริง เห็นด้วยกับ
กำรมีรำยวิชำกำรบ่มเพำะธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษำได้ลงมือปฏิบัติจริง ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ
- ในแง่ของกำรประกอบกำรในยุคดิจิทัลนั้น ควรคำนึงถึงควำมยั่งยืน (Sustainability) และให้
ควำมส ำคัญ กับ กำรเป็ นธุรกิจเพื่ อสั งคม (Social Enterprise) ด้วย จึ งควรจะมีรำยวิช ำที่
สอดแทรกเนื้ อหำเกี่ย วข้องกับธุรกิจเพื่ อสั งคมและกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงยั่งยืน หรือมี
รำยวิชำที่ให้ควำมรู้ด้ำนนี้โดยตรงด้วย
- เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น ธุรกิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ในรำยวิช ำด้ ำนกำรตลำด ควรเพิ่ ม
ประเด็นเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกำรตลำดบนอินเตอร์เน็ต ตลอดจนกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) ด้วย
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ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการต่างๆ
ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต้ อ งกำรให้ นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด้วยตัวเอง มีควำมมั่นใจในตัวเอง กล้ำพูดกล้ำแสดงออก มีควำมรู้รอบตัว ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นในกำรบริหำรจัดกำร และมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในระดับใช้กำรได้
ข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันมีควำมเห็นที่สำคัญต่อกำรพัฒนำหลักสูตรดังนี้
- ควรมีรำยวิชำที่ทำให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรู้ที่จะประมวลควำมรู้ทุกๆด้ำนในกำรประกอบ
ธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในกำรประกอบกำรจริงได้ โดยควรจัดให้นักศึกษำได้เรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติ
จริง เช่น กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรทำธุรกิจ กำรทำแผนธุรกิจ เป็นต้น
- นักศึกษำควรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำงกำรจัดกำรได้ โดยในกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ในหลักสูตรนั้นควรให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติใช้งำนเทคโนโลยีต่ำงๆจริง
- นักศึกษำควรฝึกทักษะควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำอังกฤษ เป็นต้น ในทุกๆชั้นปี
ที่ศึกษำ
11.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ยึดมั่นกำรเป็นองค์กำรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็น
เลิศสู่สำกล มหำวิทยำลัยมีภำรกิจหลัก 4 ประกำร
1) ผลิตและพัฒนำกำลังคนระดับสูง ให้มีมำตรฐำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม ภำคใต้และของประเทศ
2) ดำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ให้สำมำรถนำไปใช้ในกำรผลิตให้มี
คุณภำพและ ประสิทธิภำพ เพื่อควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองและกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ
3) ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในด้ำนกำรให้คำปรึกษำ
และแนะน ำกำรวิจัย และพัฒ นำ กำรทดสอบ กำรสำรวจ รวมทั้ง กำรฝึกอบรมและพัฒ นำอันก่อให้เกิดกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่จำเป็น และเหมำะสม เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภำคและประเทศชำติ
4) อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจำรีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และ
ศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม
11.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักวิชา
สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นสถำบันกำรศึกษำชั้นนำเชิงนวัตกรรม
ทำงด้ำนกำรจัดกำรในภำคใต้ ภำยใต้พันธกิจสำคัญคือกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีนวัตกรรมและมีเอกลักษณ์ที่
เด่นชัดร่วมกับกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติและเสริมประสบกำรณ์ภำยใต้แนวคิดควำมร่วมมือ
กับหน่วยต่ำงๆ โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนวิจัยและบูรณำกำรผลกำรวิจัยเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ร่วมกับกำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรที่เน้นกำรบูรณำกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธุรกิจ ชุมชน
และสังคมในประเด็นด้ำนกำรจัดกำร
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12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นสาคัญจากข้อ 11.
แนวทางการนาไปพัฒนาหลักสูตร
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรปลี่ยนฉับพลันทำงดิจิทัล กำรแทรกทั ก ษะทำงด้ ำ นดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ เข้ ำ ไปใน
(Digital Disruption) ที่ เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบวิ ถี ชี วิ ต รำยวิชำกลุ่มดิจิทัล เช่น รำยวิชำโปรแกรมประยุกต์
กำรทำงำน กำรเรียนรู้
ดิจิทัล รำยวิชำเทคโนโลยีกำรเงิน เป็นต้น
หลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบกำรใช้ชีวิต กำรแทรกทักษะทำงด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่
แบบควำมปรกติใหม่ และทักษะควำมเป็น
นักศึกษำเพื่อให้นักศึกษำมีทำงเลือกในกำรเริ่มธุรกิจ
ผู้ประกอบกำรในกำรเริ่มธุรกิจส่วนตัวมีควำมสำคัญ ข อ งต น เอ งได้ ร ว ม ทั้ งส ำ ม ำ ร ถ ส ร้ ำ งร ำ ย ได้
มำกขึ้น
นอกเหนือจำกงำนประจำ จึงมีกำรออกแบบรำยวิชำ
ในกลุ่มกำรประกอบกำร เช่น กำรบ่มเพำะธุรกิจ 1
กำรบ่มเพำะธุรกิจ 2 เป็นต้น
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยสานักวิชา/สาขา/หลักสูตรอื่น
1. กลุ่มวิชาภาษา จานวน 19 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย (จานวน 3 หน่วยกิต)
GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน
Fundamental Thai
GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย
Thai for Contemporary Communication

2(2-0-4)*
3(2-2-5)

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (จานวน 16 หน่วยกิต)
GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
Fundamental English
GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
English Communication Skills
GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด
English Listening and Speaking
GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน
English Reading and Writing
GEN64-124 ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำ
English Conversation Skills
GEN64-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร
English for Academic Communication
GEN64-126 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
English for Presentation
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
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2(2-0-4)*
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
GEN64-131 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก
Thai Civilization and Global Citizen
GEN64-132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์
Philosophy, Ethics and Critical Thinking
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
GEN64-141 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจัย
Knowledge Inquiry and Research Methods
GEN64-142 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน
Environmental Conservation and Global Warming
GEN64-143 เทคโนโลยีสำรสนเทศและปัญญำประดิษฐ์
Information Technology and Artificial Intelligence

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

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

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

4. กลุ่มวิชาสหศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร
Innovation and Entrepreneurship
GEN64-152 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 1
Sports and Exercise 1
GEN64-153 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 2
Sports and Exercise 2
GEN64-154 เทคนิคกำรสื่อสำรในสังคมร่วมสมัย
Technique Communication in Contemporary World

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

13.3 การบริหารจัดการ
(1) แต่งตั้งผู้ประสำนงำนรำยวิชำทุกรำยวิชำ เพื่อทำหน้ำที่ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้ส อน
และนักศึกษำ ในกำรพิจำรณำข้อกำหนดรำยวิชำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลกำรดำเนินกำร
(2) มอบหมำยให้ผู้ประสำนงำนหลักสูตร ควบคุมกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล มุ่งมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตให้มีควำมรู้ ทักษะ ใฝ่รู้ และมีจริยธรรมในวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีควำมรู้พื้นฐำน
เพื่อศึกษำในระดับสูง สร้ำงควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้วยประสบกำรณ์จำกกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงผ่ำนระบบ
สหกิจศึกษำ ตลอดจนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ และสำมำรถประยุกต์ควำมรู้กับ
สภำพควำมเป็นจริงของสังคมได้
1.2 จุดเด่นของหลักสูตร
กำรปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล ได้มี
กำรพัฒ นำเนื้อหำรำยวิชำโดยเชื่อมโยงในเรื่องของนโยบำย Thailand 4.0 และ 3S ที่รัฐบำลมุ่งส่งเสริม คือ
Startup, SME และ Social Enterprise รวมทั้งทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
และสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (Thailand Professional Qualification) เข้ำด้วยกัน จึงทำให้มีวิชำที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่จะเน้น
สมรรถนะในกำรทำงำน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning และมีกำรให้ควำมสำคัญกับเรื่อง
ภำษำอังกฤษทั้งในวิชำศึกษำทั่วไปและวิชำเฉพำะทำง นอกจำกนี้แล้วยัง มีระบบสหกิจศึกษำ 2 ภำคกำรศึกษำ
ต่อเนื่องกัน ที่ช่วยให้นักศึกษำได้ปรับตัวก่อนสำเร็จกำรศึกษำและมีประสบกำรณ์ทำงำนจริง สำมำรถบูรณำ
กำรควำมรู้ในภำคทฤษฎีไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริงได้ สร้ำ งควำมแตกต่ำงและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด นอกจำกนั้นมีกำหนดกระบวนกำรทดสอบก่อนสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรประมวลควำมรู้ให้ แก่
นักศึกษำ คือกำรสอบประมวลควำมรู้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและ
กำรเงินยุคดิจิทัล (Exit Exam)
1.3

วัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) เพื่อพัฒ นำผู้เรีย นให้เป็ น ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง สำมำรถคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและมีเหตุผล
2) เพื่ อ ปลู ก ฝั งให้ ผู้ เรี ย นชื่ น ชมในระบบคุ ณ ค่ ำ ของสั งคม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ซำบซึ้ ง ใน
ควำมงำมของธรรมชำติ
3) เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ให้คุณค่ำต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในทิศทำงที่เป็นโอกำสควำมสำเร็จของชีวิต และดำรงตนเป็นพลเมืองดีของโลก
4) เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนภำษำของผู้เรียนทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยสำมำรถใช้ภำษำใน
กำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบทในกำรสื่อสำรแต่ละครั้ง
5) เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เรี ย นสำมำรถน ำควำมรู้ เ รื่ อ งกำรบริ ห ำรจั ด กำรไปใช้ จั ด กำรตนเอง
ทั้งด้ำนชีวิตส่วนตัว ด้ำนควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นและสังคม โดยผู้เรี ยนสำมำรถแก้ปัญหำและวำงแผนชีวิตของตน
ได้ดีขึ้นด้วยกำรใช้หลักบริหำรจัดกำรดังกล่ำว
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6) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปใช้เป็นกิจกรรม
ออกกำลังกำย เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพจิต สุขภำพกำยให้มีควำมแข็งแรง
7) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถนำประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ไปใช้ในกำรศึกษำเล่ำเรียน ชีวิตประจำวัน
หน้ำที่กำรงำน ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมต่ำง ๆ และสำมำรถปรับตัวได้ในสังคมที่มีควำมหลำกหลำย ซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงเร็ว
1.3.2 ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (Program Learning
Outcomes, PLOs)

PLO1: สำมำรถสื่ อ สำรทั้ งภำษำอั ง กฤษและภำษำไทยในสถำนกำรณ์ ทั่ ว ไปที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ ใน
ชีวิตประจำวันและกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
PLO2: สำมำรถเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสมและรู้เท่ำทัน
PLO3: สำมำรถปรับตัวในสั งคมโลก โดยอำศัยควำมเข้ำใจถึงพัฒนำกำรทำงสังคม แนวคิดด้ำน
ปรัชญำ ลักษณะทำงพหุวัฒ นธรรม และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสมและมีควำม
รับผิดชอบ
PLO4: สำมำรถแสวงหำควำมรู้และพัฒนำตนเองทำงด้ำนกระบวนกำรคิด บุคลิกภำพ สุขภำพ
ควำมกตัญญู ควำมมีวินัย จิตอำสำ ภำวะผู้นำ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงต่อเนื่อง
1.3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims)
1) มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญทำงกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน
2) มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ และมีควำมรับชอบต่อสังคม
3) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้กับสภำพควำมเป็นจริงของสังคมได้
4) มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในวิชำชีพระบบสหกิจศึกษำ

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

1.3.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes, ELOs)
1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)
สำมำรถอธิบำยหลักกำร ควำมรู้พื้นฐำน และแนวคิดในกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน
แสดงออกถึงควำมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีทักษะกำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำร กำรทำงำนเป็นทีม และประสำนควำมร่วมมือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน
สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ/หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์และมีประสิทธิภำพ
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2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs)
ชั้นปีที่
1
2
3
4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs)
มีควำมรู้พื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสังคม สำมำรถนำเสนอธุรกิจต้นแบบที่สร้ำงแรง
บันดำลใจ (inspriration) ในกำรสร้ำงธุรกิจของตนเองได้
นำควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินไปเชื่อมโยงองค์ควำมรู้กับศำสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงแนวคิดในกำรประกอบธุรกิจ (idea generation) ของตนเองได้
พัฒนำแนวคิดธุรกิจสู่แผนธุรกิจที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงธุรกิจจริง (Incubation)
นำแผนธุรกิจและต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรไปทดสอบตลำด พร้อมเริ่มต้นธุรกิจ
(Innovative Startup)
1.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(Program
Learning Outcomes: PLOs)
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
1. มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ มีควำม




เชี่ยวชำญทำงกำรจัดกำรธุรกิจและ
กำรเงิน
2. มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ และมี




ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
3. สำมำรถประยุกต์ควำมรู้กับสภำพควำม





เป็นจริงของสังคมได้
4. มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร





ประกอบธุรกิจ
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLO)
PLO1 สำมำรถอธิบำย
หลักกำร ควำมรู้พื้นฐำน
และแนวคิดในกำรจัดกำร
ธุรกิจและกำรเงิน

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาดแรงงาน วิสัยทัศน์/ วิสัยทัศน์/ ผู้ใช้บัณฑิต/ ศิษย์ นักศึกษา
พันธกิจของ พันธกิจ
สถาน
เก่า ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย ของสานัก ประกอบการ
วิชา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning
Outcomes: PLO)

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลาดแรงงาน วิสัยทัศน์/ วิสัยทัศน์/ ผู้ใช้บัณฑิต/ ศิษย์ นักศึกษา
พันธกิจของ พันธกิจ
สถาน
เก่า ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัย ของสานัก ประกอบการ
วิชา
PLO2 แสดงออกถึงควำมมี






คุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสำนึกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
PLO3 มีทักษะกำรใช้ภำษำ






และกำรสื่อสำร กำรทำงำน
เป็นทีม และประสำนควำม
ร่วมมือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
PLO4 สำมำรถประยุกต์ใช้






เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรธุรกิจและ
กำรเงิน
PLO5 สำมำรถประยุกต์






องค์ควำมรู้เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
ประกอบธุรกิจของตนเองได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์และมี
ประสิทธิภำพ
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป และความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
คาดหวังของ
1.ด้าน
2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ
4.ด้านทักษะ
5.ด้านทักษะ
หลักสูตร
คุณธรรม
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
(Program
จริยธรรม
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การ
Learning
และความ
สื่อสาร และ
Outcomes: PLO)
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
1.1

PLO1 สำมำรถ

1.2

1.3 2.1S 2.2S 2.3S 3.1S
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3.2S

3.3S

4.1G 4.2G 4.3G 5.1G 5.2G 5.3G



ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
คาดหวังของ
1.ด้าน
2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ
4.ด้านทักษะ
5.ด้านทักษะ
หลักสูตร
คุณธรรม
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
(Program
จริยธรรม
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การ
Learning
และความ
สื่อสาร และ
Outcomes: PLO)
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
1.1

อธิบำยหลักกำร
ควำมรู้พื้นฐำน และ
แนวคิดในกำรจัดกำร
ธุรกิจและกำรเงิน
PLO2 แสดงออกถึง
ควำมมีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
จิตสำนึกต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
PLO3 มีทักษะกำร
ใช้ภำษำและกำร
สื่อสำร กำรทำงำน
เป็นทีม และ
ประสำนควำม
ร่วมมือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
PLO4 สำมำรถ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรธุรกิจและ
กำรเงิน
PLO5 สำมำรถ
ประยุกต์องค์ควำมรู้
เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและ/หรือ
ประกอบธุรกิจของ
ตนเองได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์และมี

1.2

1.3 2.1S 2.2S 2.3S 3.1S

3.2S

3.3S

4.1G 4.2G 4.3G 5.1G 5.2G 5.3G
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
คาดหวังของ
1.ด้าน
2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะ
4.ด้านทักษะ
5.ด้านทักษะ
หลักสูตร
คุณธรรม
ทางปัญญา
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
(Program
จริยธรรม
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การ
Learning
และความ
สื่อสาร และ
Outcomes: PLO)
รับผิดชอบ
การใช้
เทคโนโลยี
1.1

1.2

1.3 2.1S 2.2S 2.3S 3.1S

3.2S

3.3S

4.1G 4.2G 4.3G 5.1G 5.2G 5.3G

ประสิทธิภำพ
หมายเหตุ G หมำยถึง ควำมรู้และทักษะทั่วไป (Generic Learning Outcome)
S หมำยถึง ควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง (Specific Learning Outcome)

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงิน
ให้มีมำตรฐำนตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กำหนด
2.ปรับปรุงหลักสูตรฯให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
และกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
เศรษฐกิจของประเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์
-พัฒนำหลักสูตรโดยอิงมำตรฐำน
ตำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
-ติดตำมประเมินหลักสูตรอย่ำง
สม่ำเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสำรปรับปรุงหลักสูตร
-รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร

-ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
สังคม เศรษฐกิจรวมทั้งยุทธศำสตร์
ในกำรพัฒนำประเทศ
-ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฯ
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว

-รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
-ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจในด้ำน
ทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนของบัณฑิต
-จำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรจ้ำงงำน
หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำ

3.พัฒนำบุคลำกรให้บูรณำกำรกำร -สนับสนุนบุคลำกรด้ำนกำรเรียน
เรียนกำรสอนกับกำรบริกำร
กำรสอนให้ทำงำนบริกำรวิชำกำร
วิชำกำรและกำรวิจัย
แก่สำธำรณชน
-ส่งเสริมบุคลำกรให้ประยุกต์ใช้
ควำมรู้จำกงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน

-จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
-จำนวนโครงกำรวิจัย
-จำนวนกำรนำเสนอผลงำนทำง
วิชำกำร ทั้งในและต่ำงประเทศ
-จำนวนกำรเข้ำร่วมอบรมทั้งใน
และต่ำงประเทศ

หมำยเหตุ ระบุแผนพัฒนำหรือแผนกำรเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลำคำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จ (เช่น ภำยใน 5 ปี)
โดยให้ระบุกลยุทธ์สำคัญที่ต้องดำเนินกำรเพื่อควำมสำเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมิน
ในหมวด 7 ด้วย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
เป็นระบบไตรภำค (Trimester System) โดยหนึ่งปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำ และ
หนึ่งภำคกำรศึกษำมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
หน่วยกิต (credits) หมำยถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมำณกำรศึกษำ โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภำค เทียบ
ได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภำค
หรื อ 4 หน่ ว ยกิ ต ระบบไตรภำค เที ย บได้ กั บ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรื อ 5 ECTS
(European Credit Transfer System) โดยกำรกำหนดหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. รำยวิชำภำคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมง ต่อภำคกำรศึกษำ
ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต
2. รำยวิชำภำคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ ให้มีค่ำเท่ำกับ
1 หน่วยกิต
3. กำรฝึกงำนหรือกำรฝึกภำคสนำม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ ให้มีค่ำ
เท่ำกับ 1 หน่วยกิต
4. กำรทำโครงงำนหรือกิจกรรมอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยที่ใช้เวลำทำโครงงำนหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่
น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชำประสบกำรณ์ภำคสนำมหรือสหกิจศึกษำ ที่ใช้เวลำปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรตำม
เวลำปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรตลอดระยะเวลำไม่ต่ำกว่ำ 16 สัปดำห์อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นปริมำณ
กำรศึก ษำให้มีค่ำเท่ำกับ 9 หน่ว ยกิต ระบบไตรภำค ประกอบด้ว ยรำยวิช ำเตรีย มสหกิจ ศึก ษำคิด เป็น 1
หน่วยกิตระบบไตรภำค และรำยวิชำสหกิจศึกษำคิดเป็น 8 หน่วยกิตระบบไตรภำค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลำ (ภำคปกติ) ระยะเวลำกำรศึกษำ 4 ปีกำรศึกษำ (12 ภำคกำรศึกษำ) ใช้
เวลำศึกษำไม่ต่ำกว่ำ 9 ภำคกำรศึกษำ และอย่ำงมำกไม่เกิน 8 ปีกำรศึกษำ
ภำคกำรศึกษำที่ 1
ภำคกำรศึกษำที่ 2
ภำคกำรศึกษำที่ 3

เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม
เดือนพฤศจิกำยน - กุมภำพันธ์
เดือนมีนำคม - มิถุนำยน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
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1) สำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
เทียบเท่ำ
2) เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2560
3) เป็ น นั กศึ กษำไทยหรื อ นั ก ศึ กษำต่ ำงประเทศที่ ส ำมำรถฟั ง พู ด อ่ ำน เขี ยน และสำมำรถเข้ ำใจ
ภำษำไทยได้เป็นอย่ำงดี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึกษำบำงส่ ว นมีควำมรู้พื้ นฐำนทำงด้ำนคณิ ตศำสตร์ค่อนข้ำงอ่อน จึงทำให้ กำรเรียนใน
รำยวิชำที่เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
2.3.2 นักศึกษำบำงส่วนมีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษค่อนข้ำงอ่อน จึงทำให้กำรเรียนใน
รำยวิชำที่เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
2.3.3 นักศึกษำมีควำมรู้รอบตัวด้ำนบริหำรธุรกิจและด้ำนกำรลงทุนน้อย เป็นอุปสรรคต่อกำรเชื่อมโยง
เนื้อหำรำยวิชำกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจจริง ส่งผลต่อควำมเข้ำใจที่แท้จริงในเนื้อหำรำยวิชำ
2.3.4 นักศึกษำต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวในระบบกำรเรียนกำรสอนระดับมหำวิทยำลัย ซึ่งมีควำมเป็น
อิสระมำกกว่ำระบบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มีกำรจัดโครงกำรที่สอนเสริมควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคณิตศำสตร์ ในลักษณะสอนเสริมนอก
ห้องเรียนในรำยวิชำที่เกี่ยวกับคณิตศำสตร์ ให้แก่นักศึกษำที่มีปัญหำในกำรศึกษำรำยวิชำคำนวณต่ำงๆ
2.4.2 หลักสูตรได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปและเน้นกำรใช้
สื่ อกำรเรี ย นกำรสอนเป็ น ภำษำอั ง กฤษในทุ กรำยวิช ำ และมี กำรจัด โครงกำรสอนเสริม ภำษำอั งกฤษนอก
ห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษำได้มีควำมรู้และทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพิ่มมำกขึ้น
2.4.3 มีกำรนำนักศึกษำไปทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ตั้งแต่นักศึกษำเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3
และมีกำรเชิญวิทยำกรจำกภำคธุรกิจมำบรรยำยเสริมในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง
2.4.4 มีกำรจัดโครงกำรเตรีย มพร้อม เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถปรับตัวเข้ำกับระบบกำรศึกษำและ
สิ่งแวดล้อมใหม่ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน กำรใช้ชีวิตของตนเองในด้ำนต่ำงๆ เช่น
เรื่องกำรเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรจัดกำรเวลำ กำรจัดกำรควำมเครียด กำรจัดลำดับควำมสำคัญของกำร
ใช้ชีวิตในด้ำนต่ำงๆ โดยผ่ำนโครงกำรของหลักสูตร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2564 2565 2566 2567 2568
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
35
35
ชั้นปีที่ 4
35
35
รวม
35
70
105
140
140
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
35
35
16

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับรายจ่าย
รายละเอียด
รายรับ
ค่ำบำรุงกำรศึกษำ
รวมค่ำลงทะเบียน
ปีละ 14,400 บำทต่อคน
รวมรายรับ
รายจ่าย
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่ำตอบแทนบุคลำกรสำยวิชำกำร
ค่ำตอบแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน
(เฉพำะสำนักงำนบริหำรของหลักสูตร)
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ค่ำตอบแทนวิทยำกร อำจำรย์พิเศษ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนค่ำ
หนังสือ วำรสำร
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำร
รวมรายจ่าย
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2566

2564

2565

2567

504,000

1,008,000

1,512,000 2,016,000 2,016,000

504,000

1,008,000

1,512,000 2,016,000 2,016,000

576,000
86,400

604,800
90,720

635,040
95,256

666,792
100,019

700,132
105,020

25,000

40,000

50,000

80,000

80,000

25,000
44,141
34,114
790,655
35
22,590

25,000
88,281
68,229
917,030
70
13,100

25,000
25,000
25,000
132,421 176,562 176,562
102,343 136,457 136,457
1,040,060 1,184,830 1,223,170
105
140
140
9,905
8,463
8,737

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560
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2568

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 153 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
จานวนหน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40
1) กลุ่มวิชำภำษำ
19
1.1) กลุ่มวิชำภำษำไทย จำนวน 3 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 16 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
6
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
6
4) กลุ่มวิชำสหศำสตร์
9
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
105
1) กลุ่มวิชำแกนธุรกิจ
48
2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน
40
2.1) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก จำนวน 16 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
17
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
8
รวมตลอดหลักสูตร
153
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา จานวน 19 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาไทย (จานวน 3 หน่วยกิต)
GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน
2(2-0-4)*
Fundamental Thai
GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย
3(2-2-5)
Thai for Contemporary Communication
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (จานวน 16 หน่วยกิต)
GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
Fundamental English
GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
English Communication Skills
GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด
18

2(2-0-4)*
2(2-0-4)
2(2-0-4)

GEN64-123
GEN64-124
GEN64-125
GEN64-126

English Listening and Speaking
ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน
English Reading and Writing
ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำ
English Conversation Skills
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร
English for Academic Communication
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
English for Presentation

2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
GEN64-131 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก
Thai Civilization and Global Citizen
GEN64-132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์
Philosophy, Ethics and Critical Thinking
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หน่วยกิต
GEN64-141 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจัย
Knowledge Inquiry and Research Methods
GEN64-142 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน
Environmental Conservation and Global Warming
GEN64-143 เทคโนโลยีสำรสนเทศและปัญญำประดิษฐ์
Information Technology and Artificial Intelligence

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

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

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร

4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์ จานวน 9 หน่วยกิต
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร
Innovation and Entrepreneurship
GEN64-152 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 1
Sports and Exercise 1
GEN64-153 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 2
Sports and Exercise 2
GEN64-154 เทคนิคกำรสื่อสำรในสังคมร่วมสมัย
Technique Communication in Contemporary World
19

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทย ดังนี้
นักศึกษำต้องสอบผ่ำน GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ
กำรสื่อสำรร่วมสมัยได้
เงื่อนไขการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษ ดังนี้

GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อ

1. นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ WUTEP มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 33.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอื่น ๆ
ที่เทียบเท่ำดังแสดงในตำรำง จะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปได้ แต่หำกนักศึกษำมีคะแนนสอบ WUTEP
น้อยกว่ำ 33.5 คะแนนหรือแบบทดสอบอื่นๆที่เทียบเท่ำดังแสดงในตำรำง จะต้องลงเรียนรำยวิชำ GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน และต้องสอบ
รำยวิชำนี้ให้ผ่ำนจึงจะสำมำรถลงเรียนรำยวิชำภำษำอังกฤษ หมวดวิชำศึกษำทั่วไปได้
2. นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 498 คะแนน IELTS
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 6 WUTEP มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 73.5 คะแนน หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำดังแสดงในตำรำง ให้ยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษทั่วไปทั้งสามรำยวิชำดังนี้
2.1 GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
2.2 GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด
2.3 GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน
โดยให้เลือกเรียนรำยวิชำทดแทน เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตำมที่กำหนดในหลักสูตร
3. นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่ำง 453 - 496 คะแนน IELTS เท่ำกับ 5.5
WUTEP ระหว่ำง 63.5 - 73 คะแนน หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำดังแสดงในตำรำง ให้สำมำรถยกเว้นไม่ต้องเรียนรำยวิชำดังกล่ำวข้ำงต้นได้
สองรำยวิชำ โดยสำมำรถเลือกเรียนได้หนึ่งรำยวิชำจำกสำมรำยวิชำข้ำงต้นและให้เลือกเรียนรำยวิชำทดแทนรำยวิชำที่ยกเว้น เพื่อให้มีจำนวนหน่วย
กิตครบตำมที่กำหนดในหลักสูตร
4. นักศึกษำไทยและนักศึกษำต่ำงชำติทุกหลักสูตรที่มีคะแนนสอบ TOEFL (Paper-Based) ระหว่ำง 417 - 450 คะแนน IELTS เท่ำกับ
5 WUTEP ระหว่ำง 59 - 63 คะแนน หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่ำดังแสดงในตำรำง ให้สำมำรถยกเว้นไม่ต้องเรียนรำยวิชำดังกล่ำวข้ำงต้นได้
หนึ่งรำยวิชำ โดยสำมำรถเลือกเรียนได้สองรำยวิชำจำกสำมรำยวิชำข้ำงต้น และให้เลือกเรียนรำยวิชำทดแทนรำยวิชำที่ยกเว้นเพื่ อให้มีจำนวน
หน่วยกิตครบตำมที่กำหนดในหลักสูตร
5. นักศึกษำต่ำงชำติที่มีสัญชำติของประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแรก นักศึกษำไทยที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมต้นและปลำยจำก
ประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแรกหรือโรงเรียนนำนำชำติ และนักศึกษำต่ำงชำติที่ไม่ได้ถือสัญชำติของประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแรก
แต่ จ บกำรศึ ก ษำชั้ น มั ธ ยมต้ น และปลำยจำกประเทศที่ ใช้ ภ ำษำอั งกฤษเป็ น ภำษำแรก ให้ ย กเว้ น กำรเรี ย นรำยวิ ช ำภำษำอั ง กฤษทั่ ว ไปทั้ ง
สามรำยวิชำ
6. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษำได้รับ กำรยกเว้น กำรเรีย นรำยวิช ำภำษำอั งกฤษทั่ ว ไป นั ก ศึ ก ษำสำมำรถเลือ กเรีย นรำยวิ ชำอื่ น ๆ ในหมวด
ภำษำอังกฤษทั่วไป หรือ ภำษำอื่น ๆ ทดแทนรำยวิชำที่ได้รับกำรยกเว้นเพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตำมที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้กำรเลือกเรียน
รำยวิชำทดแทนขอให้เป็นดุลพินิจของหลักสูตรที่นักศึกษำสังกัดอยู่
หมายเหตุ * ตารางการเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อยู่ในภาคผนวกท้ายเล่ม

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
ACT62-103
BMF64-101

105 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
Accounting for Business Management
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกอบกำรในยุคดิจิทัล
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4(3-2-7)
4(3-2-7)

BMF64-102
BMF64-201
BMF64-202
BMF64-203
BMF64-204
BMF64-205
BMF64-206
BMF64-207
BMF64-301
BMF64-302
MAT61-001

Introduction to Entrepreneurship in the Digital Era
กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร
Management and Organizational Behavior
คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ
Business Mathematics and Statistics
กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
Business Law and Taxation
กำรจัดกำรกำรดำเนินงำนและโซ่อุปทำน
Operations and Supply Chain Management
เศรษฐศำสตร์สำหรับกำรประกอบกำร
Essential Economics for Entrepreneurship
กำรเงินธุรกิจ
Business Finance
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
Human Resource Management in the Digital Era
กำรจัดกำรกำรตลำดในยุคดิจิทัล
Marketing Management in the Digital Era
โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
Digital Application for Business
กำรจัดกำรกลยุทธ์
Strategic Management
คณิตศำสตร์พื้นฐำน
Basic Mathematics

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
0(0-0-4) *

หมายเหตุ 1) * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตรและนัก ศึกษำทุกคนต้องสอบ MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภำค
กำรศึ ก ษำที่ 1 หรือ ตำมวัน เวลำที่ ม หำวิ ทยำลัย ก ำหนด นั ก ศึ ก ษำที่ ส อบไม่ ผ่ำ นเกณฑ์ ต้อ งเข้ ำ เรีย นเสริม และทดสอบรำยวิช ำ MAT61-001
คณิตศำสตร์พื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชำแกนธุรกิจ (BMF64-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ) ได้

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

40 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

BMF64-211 นวัตกรรมและกำรพัฒนำองค์กำร
Innovation and Organizational Development
BMF64-311 กำรจัดหำเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำร
Entrepreneurial Financing
BMF64-312 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบกำรยุคดิจิทัล
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4(3-2-7)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

Entrepreneurial Risk Management in the Digital Era
BMF64-313 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรทำงธุรกิจ
4(3-2-7)
Feasibility Study of Business Project
BMF64-314 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 1
4(3-2-7)
Business Incubation 1
BMF64-411 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 2
4(3-2-7)
Business Incubation 2
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
16
นักศึกษำเลือกเรียนจำนวน 4 รำยวิชำ
2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล
BMF64-321 กำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรมนุษย์เชิงดิจิทัล
Human Resources Digital Transformation and
Development
BMF64-322 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศสำหรับผู้ประกอบกำร
ธุรกิจยุคใหม่
International Business Management for New Era
Entrepreneurs
BMF64-323 กำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
Corporate Sustainability Management
BMF64-421 กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ในประเทศจีน
Modern Enterprise Management in China
BMF64-422 กำรจัดกำรธุรกิจฮำลำล
Halal Business Management
BMF64-423 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรจัดกำรธุรกิจยุคดิจิทัล
Selected Topic in Business Management in the
Digital Era
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การเงินยุคดิจิทัล
BMF64-331 เทคโนโลยีกำรเงิน
Financial Technology
BMF64-332 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน
Financial Reports Analysis
BMF64-333 นักลงทุนอิสระ
Independent Investors
BMF64-431 กำรประกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
Real Estate Business Entrepreneurship
BMF64-432 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรเงินยุคดิจิทัล
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หน่วยกิต
4(3-2-7)
4(4-0-8)

4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

Selected Topic in Finance in the Digital Era
หมายเหตุ กำรเปิดรำยวิชำในกลุม่ รำยวิชำเฉพำะด้ำนเลือก จะเป็นไปตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจ

3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
BMF64-390 เตรียมสหกิจศึกษำ
Pre-Cooperative Education
BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1
Cooperative Education I
BMF64-492 สหกิจศึกษำ 2
Cooperative Education II

17 หน่วยกิต
1(0-2-1)
8(0-40-0)
8(0-40-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
ให้นักศึกษำเลือกเรียนจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญำตรี โดยไม่ขัด
ต่อเงื่อนไขของรำยวิชำ ทั้งนี้ หลักสูตรบริหำรธุรกิจ บัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล เปิด
รำยวิชำต่อไปนี้เป็นวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี
BMF64-151

ทักษะทำงกำรเงินในชีวิตประจำวัน
Financial Skills in Daily Life

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กำรกำหนดตัวเลขรหัสรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป พ.ศ. 2564
1) ควำมหมำยของรหัสรำยวิชำตัวอักษรที่ปรำกฏในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป
GEN
หมำยถึง
General Education
โดย ตัวเลข 64 หลังรหัสตัวอักษร หมำยถึง ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
2) ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ
หลักที่ 1
หมำยถึง
ชั้นปี
หลักที่ 2
หมำยถึง
ลำดับกลุ่มวิชำ
หลักที่ 3
หมำยถึง
ลำดับรำยวิชำในกลุ่ม
3) ลำดับกลุ่มวิชำ (หลักที่ 2)
1
หมำยถึง
2
หมำยถึง
3
หมำยถึง
4
หมำยถึง
5
หมำยถึง
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชำภำษำไทย
กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชำสหศำสตร์
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4(3-2-7)

รหั ส วิ ช ำของหลั กสู ตรบริ ห ำรธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สำขำกำรจัด กำรธุรกิจและกำรเงิน ยุคดิ จิทั ล (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยตัวอักษรสำมตัว ต่อด้วยตัวเลขปี พ.ศ.ที่ปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสำม
ตัว ซึ่งรหัสของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) คือ BMF
1) ควำมหมำยของรหัสรำยวิชำตัวอักษรที่ปรำกฏในเล่มหลักสูตร
ACT
หมำยถึง
Accounting
BMF
หมำยถึง
Business Management and Finance in the Digital Era
MAT
หมำยถึง
Mathematics
โดยตัวเลข 64 62 และ 61 หลังรหัสตัวอักษร หมำยถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร
2) ควำมหมำยของเลขรหัสวิชำ
หลักที่ 1
หมำยถึง
หลักที่ 2
หมำยถึง
หลักที่ 3
หมำยถึง

ชั้นปี
ลำดับกลุ่มวิชำ
ลำดับรำยวิชำในกลุ่ม

3) ลำดับกลุ่มวิชำในสำขำ (หลักที่ 2)
0
หมำยถึง กลุ่มวิชำแกนธุรกิจ
1
หมำยถึง กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
2
หมำยถึง กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก-กำรจัดกำรธุรกิจยุคดิจิทัล
3
หมำยถึง กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก-กำรเงินยุคดิจิทัล
5
หมำยถึง กลุ่มวิชำเลือกเสรี
9
หมำยถึง กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
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3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล (รวม 153 หน่วยกิต)
ปี

1

2

3

4

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน
2(2-0-4)*
GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
2(2-0-4)*
MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน
0(0-0-4) *
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
BMF64-101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกอบกำร
ในยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
รวม 14 หน่วยกิต
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
BMF64-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ
4(4-0-8)
BMF64-203 กำรจัดกำรกำรดำเนินงำนและโซ่อุปทำน
4(3-2-7)
BMF64-207 กำรจัดกำรกำรตลำดในยุคดิจิทัล 4(3-2-7)

ภาคการศึกษาที่ 2
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
BMF64-102 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร

ภาคการศึกษาที่ 3
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
ACT62-103 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ

x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
4(3-2-7)

รวม 14 หน่วยกิต
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
GEN64-xxx xxxxxxxxx
x(x-x-x)
BMF64-202 กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
4(4-0-8)
BMF64-204 เศรษฐศำสตร์สำหรับกำรประกอบกำร
4(3-2-7)
BMF64-205 กำรเงินธุรกิจ
4(3-2-7)

รวม 14 หน่วยกิต
GEN64-xxx xxxxxxxxx
GEN64-xxx xxxxxxxxx
BMF64-206 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
BMF64-211 นวัตกรรมและกำรพัฒนำองค์กำร

x(x-x-x)
x(x-x-x)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

รวม 14 หน่วยกิต
BMF64-301 โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
4(3-2-7)
BMF64-311 กำรจัดหำเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำร
4(4-0-8)
BMF64-312 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบกำร
ยุคดิจิทัล
4(4-0-8)

รวม 14 หน่วยกิต
BMF64-302 กำรจัดกำรกลยุทธ์
4(3-27)
BMF64-313 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรทำงธุรกิจ
4(3-2-7)
BMF64-XXX เฉพำะด้ำนเลือก 1
4(x-x-x)
BMF64-XXX เฉพำะด้ำนเลือก 2
4(x-x-x)

รวม 14 หน่วยกิต
BMF64-314 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 1
BMF64-XXX เฉพำะด้ำนเลือก 3
BMF64-390 เตรียมสหกิจศึกษำ
XXX-XXX วิชำเลือกเสรี 1

4(3-2-7)
4(x-x-x)
1(0-2-1)
4(x-x-x)

รวม 12 หน่วยกิต
BMF64-411 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 2
BMF64-XXX เฉพำะด้ำนเลือก 4
XXX-XXX วิชำเลือกเสรี 2

รวม 16 หน่วยกิต
BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1

รวม 13 หน่วยกิต
BMF64-492 สหกิจศึกษำ 2

8(0-40-0)

4(3-2-7)
4(x-x-x)
4(x-x-x)

รวม 12 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
4(4-0-8)

8(0-40-0)

รวม 8 หน่วยกิต

หมายเหตุ
1)* ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร
2) ในแต่ละภำคกำรศึกษำต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 20 หน่วยกิต (ยกเว้นภำคกำรศึกษำสหกิจศึกษำ/ฝึกงำน)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
40 หน่วยกิต
GEN64-011
ภาษาไทยพื้นฐาน
2(2-0-4)*
Fundamental Thai
รำยวิชำนี้เป็นกำรสอบวัดควำมรู้พื้นฐำนภำษำไทย 3 ด้ำน ได้แก่ หลักภำษำไทย วรรณคดี
ไทย และกำรใช้ภำษำไทย โดยหลักภำษำไทยครอบคลุมเนื้อหำได้แก่ ธรรมชำติของภำษำ อักษรสำมหมู่ สระ
กำรผันวรรณยุกต์ พยำงค์ ชนิดของคำ กำรสร้ำงคำ และประโยคชนิดต่ำง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหำ
ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้น ทำงวรรณคดี ควำมเข้ำใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษำ และกำรตีควำม ส่วนกำรใช้
ภำษำไทยครอบคลุมเนื้อหำเรื่องระดับของภำษำ กำรจับใจควำมสำคัญ กำรย่อควำมสรุปควำม กำรอธิบำย
ควำม กำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรพูดอย่ำงมีศิลปะ กำรใช้สำนวนไทย และคำรำชำศัพท์
This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3
categories of Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai
Grammar covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks,
syllable, genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic
knowledge of literatures, the understanding of pre - university education literatures and
interpretation; Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation,
explanation, judgmental listening, oratory, Thai idiom usage and Royal Register.
หมายเหตุ * วิชำนี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษำทุกคนต้องสอบ GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน ในช่วง
ก่อนเริ่มเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องเข้ำเรียนเสริมและ
ทดสอบรำยวิชำ GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ GEN64-111
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัยได้

GEN64-111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
3(2-2-5)
Thai for Contemporary Communication
วิชาบังคับก่อน: GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน
Prerequisite: GEN64-011 Fundamental Thai
เข้ำใจและพัฒ นำทักษะทำงภำษำไทยทั้งกำรรับสำรและส่งสำร โดยในด้ำนกำรรับสำร
สำมำรถพัฒนำทักษะกำรจับใจควำมสำคัญจำกเรื่องที่อ่ำนและที่ฟัง กำรวิเครำะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จำก
เรื่องที่ฟังและอ่ำนจนเข้ำใจและสำมำรถยกระดับเป็นควำมรู้ใหม่ กำรเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่ำ ต่อเรื่องที่
อ่ำนและฟังได้อย่ำงมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่ำทำงสังคม ในด้ำนกำรส่งสำรสำมำรถพัฒ นำทักษะกำร
นำเสนอควำมคิดผ่ำนกำรพูดและกำรเขียนได้อย่ำงมีประเด็นสำคัญและส่วนขยำยที่ช่วยให้ประเด็นควำมคิด
ชัดเจนและเป็ น ระบบ กำรเขีย นหนั งสื อรำชกำร กำรน ำข้อมูล ทำงสั งคมมำประกอบสร้ำงเป็น ควำมรู้ห รือ
ควำมคิดที่ใหญ่ขึ้น กำรพูดและกำรเขียนเพื่อนำเสนอควำมรู้ทำงวิชำกำรที่เป็นระบบและน่ำเชื่อถือ
Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and
delivering message, able to use the skills to understand the main idea from the texts read
and listened, critically analyzing the relationships between secondary issues from the texts to
arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts
read and listened with reasons and corresponding social norms, able to develop the opinion
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giving skills through speaking and writing with the support of significant issues and supporting
details to highlight clear and systematic thinking and official correspondence in order to
create knowledge or expanded thought, speaking and writing to present a systematic and
convincing academic knowledge.
GEN64-021

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2(2-0-4)*
Fundamental English
รำยวิชำนี้เป็นกำรสอบวัดควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำใหม่ระดับปริญญำตรี
มีเนื้อหำครอบคลุมไวยำกรณ์พื้นฐำน คำศัพท์ และรูปแบบภำษำเบื้องต้นที่ใช้ในกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน
และภำษำที่ใช้ในห้องเรียน ซึ่งหำกนักศึกษำสอบรำยวิชำนี้ไม่ผ่ำน ต้องเข้ำรับกำรเรียนเสริมและสอบใหม่จนกว่ำ
จะได้รับระดับคะแนนผ่ำน
This course is a fundamental English test required for all undergraduate
students entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies
and basic language patterns needed for everyday life and classroom settings. If students fail
the final test, they are required to take the course and retake the test until they receive the
satisfactory (passing) grade.
หมายเหตุ * วิชำนี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษำทุกคนต้องสอบ GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ต้องเข้ำเรียนเสริม
และทดสอบรำยวิชำ GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชำ
ภำษำอังกฤษในหมวดวิชำศึกษำทั่วไปได้

GEN64-121

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
English Communication Skills
วิชาบังคับก่อน: GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Prerequisite: GEN64-021 Fundamental English
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรับรู้ (กำรฟังและกำรอ่ำน) และทักษะกำรใช้
ภำษำ (กำรพูดและกำรเขียน) ด้วยวิธีกำรสอนแบบบูรณำกำร กำรพัฒ นำด้ำนคำศัพท์และไวยำกรณ์ และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรฝึกสนทนำและสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องได้เป็นธรรมชำติด้วยกลยุทธ์ทำงกำร
สื่อสำรที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรฝึกทักษะกำรเขียนย่อหน้ำสั้น ๆ หรือเรียงควำมแบบง่ำย
This course aims at developing students' receptive skills ( listening and
reading) and productive skills ( speaking and writing) through integrated methods. It also
develops students' sub-skills such as grammar and vocabulary, and encourages independent
learning. Additionally, students will be able to hold a conversation naturally, using a number
of communication strategies. They will also learn basic writing techniques required to write a
paragraph.
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GEN64-122

ภาษาอังกฤษสาหรับการฟังและการพูด
2(2-0-4)
English Listening and Speaking
วิชาบังคับก่อน: GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Prerequisite: GEN64-021 Fundamental English
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ โดยฝึกกำรออกเสียง
และฝึกทักษะกำรฟังผ่ำนบทสนทนำและบทพูดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะกำรพูดผ่ำนกำรอภิปรำยกลุ่ม
และกำรบันทึกวีดิทัศน์บทพูด และกำรส่งเสริมทักษะทำงภำษำจำกไวยำกรณ์เบื้องต้น
This course focuses on the practice of English listening and speaking skills.
It provides training in pronunciation and opportunities to improve listening using dialogues
and monologues. Additionally, there is ample opportunity to improve speaking skills through
group discussions and short video recordings. In order to strengthen language, it also
reinforces basic grammar.
GEN64-123

ภาษาอังกฤษสาหรับการอ่านและการเขียน
2(2-0-4)
English Reading and Writing
วิชาบังคับก่อน: GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Prerequisite: GEN64-021 Fundamental English
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนในระดับมหำวิทยำลัย
ผ่ำนกิจกรรมที่ห ลำกหลำย ผู้เรียนพัฒ นำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนไปสู่บริบทที่ยำกขึ้น โดยเน้นกำรฝึ ก
ทักษะกำรอ่ำนบทควำมและฝึกทักษะงำนเขียนต่ำง ๆ โดยผู้สอนแนะนำวิธีกำรและโครงสร้ำง รวมทั้งกำรคิด
วิเครำะห์และกำรตัดสินใจเพื่อเขียนย่อหน้ำและเรียงควำมสั้น ๆ
This course develops students’ reading and writing skills at university level
through a wide range of exercises and activities. In this course, students build on the reading
and writing skills they have learned in earlier school years to progress toward a more
advanced level of literacy. The emphasis is on text-based, theme-based reading and writing
assignments. Lecturers guide students through the reading and writing process, which
requires critical thinking and decision-making for writing effective paragraphs and essays.
GEN64-124

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
4(4-0-8)
English Conversation Skills
วิชาบังคับก่อน: 1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสาหรับการฟังและการพูด และ
3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสาหรับการอ่านและการเขียน
Prerequisite: 1. GEN64-121 English Communication Skills and
2. GEN64-122 English Listening and Speaking and
3. GEN64-123 English Reading and Writing
รำยวิชำนี้พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรสนทนำและทักษะกำรออกเสียงในบริบทเชิง
วิช ำกำรและวิชำชีพ ผู้เรียนจะสำมำรถระบุจุดอ่อนเรื่องกำรออกเสียงและพัฒ นำควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
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รวมทั้ ง ฝึ ก ฝนกำรพู ด ในระดั บ ควำมยำกง่ำ ยที่ แ ตกต่ ำงกั น ผ่ ำ นสื่ อ โสตที่ น ำเสนอกำรใช้ ภ ำษำอั งกฤษใน
สถำนกำรณ์จริง รำยวิชำนี้ มุ่งเน้น กำรฝึกทักษะกำรพูดเป็นหลัก ทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียนเป็น
ทักษะรอง
This course builds students’ competencies in English conversation and
pronunciation skills in both academic and professional environments. Students will be able
to identify their pronunciation challenges, improve their English comprehensibility, and
practice speaking through a variety of level-appropriate tasks and exposures to authentic
English audio-video files. This course focuses primarily on speaking skills in which listening,
reading, and writing serve as the sub-skills.
GEN64-125

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Communication
วิชาบังคับก่อน: 1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสาหรับการฟังและการพูด และ
3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสาหรับการอ่านและการเขียน
Prerequisite: 1. GEN64-121 English Communication Skills and
2. GEN64-122 English Listening and Speaking and
3. GEN64-123 English Reading and Writing
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำอังกฤษสำหรับกำรสื่อสำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพที่มีประสิทธิภำพในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หรือ มนุษย์ศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ผู้เรียนจะได้รับกำรฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะที่จำเป็นในกำรสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง ผู้เรียน
จะได้รับกำรฝึกทักษะกำรสรุปควำม วิพำกษ์ และกำรเขียนบทควำม รวมถึงพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรในบริบท
วิชำกำรและวิชำชีพ
This course aims to develop students’ English language knowledge and
skills for effective academic and professional communication in the field of Health Sciences,
or Sciences and Technology, or Humanities and Social Sciences. It provides students with
various strategies and skills that are relevant to real-world communication. Thus, not only
do students learn to summarize, critique, and write an article, but they also learn how to
communicate purposely in various academic and professional settings.
GEN64-126
วิชาบังคับก่อน:
Prerequisite:

ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
English for Presentation
1. GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
2. GEN64-122 ภาษาอังกฤษสาหรับการฟังและการพูด และ
3. GEN64-123 ภาษาอังกฤษสาหรับการอ่านและการเขียน
1. GEN64-121 English Communication Skills and
2. GEN64-122 English Listening and Speaking and
3. GEN64-123 English Reading and Writing
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3(3-0-6)

รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษทั้งสี่ด้ำน ได้แก่ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน
และกำรเขียน โดยเน้นกำรฝึกใช้ไวยำกรณ์ และคำศัพท์เฉพำะภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรนำเสนองำนในสำยวิชำ
ของผู้เรียนในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ หรือ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หรือ มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
มีกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะต่ำง ๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรนำเสนองำน อีกทั้งเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมใน
ทักษะต่ำง ๆ ใน ศตวรรษที่ 21 เพื่อ ใช้ในกำรนำเสนองำนด้วยปำกเปล่ำอย่ำงมีแบบแผนและประสิทธิภำพ
This course aims at developing the four essential English skills - listening,
speaking, reading and writing - while focusing on essential grammar and terminology specific
to the presentation in the field of Health Sciences, or Sciences and Technology, or
Humanities and Social Sciences. It also equips students with the necessary 21st century skills
to build an effective structure and delivery of oral presentations.
GEN64-131

ความเป็นไทยและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
Thai Civilization and Global Citizen
รำยวิ ช ำนี้ ศึ ก ษำแนวคิ ด และกระบวนกำรพั ฒ นำวิ ถี ค วำมเป็ น ไทยทั้ ง ทำงกำรเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมจำกอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดควำมศิวิไลซ์ของควำมเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์
เฉพำะของสังคม รวมทั้งกำรศึกษำพัฒนำกำรของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่ำของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์โดยเฉพำะกำรเคำรพควำมแตกต่ำง ควำมหลำกหลำยทำงสังคม กำรยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติ โดยอธิบำยให้เห็นถึงกำรเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับควำมเป็นพลเมืองโลก
This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering
dimensions of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics
reflect the origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen
development. The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity,
and Human Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of
good governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai
civilization and its role in the development of a global citizen.
GEN64-132

ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
3(3-0-6)
Philosophy, Ethics, and Critical Thinking
รำยวิชำนี้ศึกษำปัญหำพื้นฐำนและปัญหำทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดำรงอยู่
ควำมรู้ ค่ำนิยม เหตุผล จิตใจและภำษำเพื่อให้เข้ำใจควำมสำคัญของปรัชญำต่อกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ ใน
ส่วนของจริยศำสตร์จะมุ่งเน้นศึกษำในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญำทำงศีลธรรมที่ให้ควำมสำคัญกับกำร
รับรองควำมถูกและควำมผิดของกำรกระทำ และกำรศึกษำกรอบควำมคิดของจริย ศำสตร์เชิงปทัสถำน รวมทั้ง
กำรศึกษำหลักกำรและกระบวนกำรวิเครำะห์ จำกควำมจริงเชิงวัตถุวิสัยเพื่อนำไปสู่กำรใช้ดุลยพินิจในกำร
ตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และกำรวิเครำะห์โดยปรำศจำกอคติหรือกำรประเมินควำมจริงจำกหลักฐำน
เชิงประจักษ์
This course examines the fundamental cognitive and philosophical
problems related to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind,
and language. Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy
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in human life. Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual
framework of ethics. Principles and processes of objective truth and reason-based decision
making, bias-free analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview.
GEN64-141

การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Knowledge Inquiry and Research Methods
รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรในกำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรค้น คว้ำ ทั้งควำมรู้จำกกำรฟัง กำรอ่ำน กำรถกเถียง กำรสังเกตกำรณ์ กำรคิดและกำรวิจัย ทั้งนี้โด ย
มุ่งเน้นกำรแสวงหำควำมรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักควำมสมเหตุสมผล ที่ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
รวมทั้งกำรศึกษำระเบียบวิธีกำรวิจัยเพื่อให้นักศึกษำมีศักยภำพในกำรค้นคว้ำเชิงวิชำกำร มีควำมสำมำรถในกำร
ตั้งโจทย์กำรวิจัย กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์และกำรประเมิ นค่ำด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ควำมสำมำรถใน
กำรเขียนรำยงำนเชิงวิชำกำรที่แสดงผลกำรค้นพบอย่ำงเป็นระบบและมีกำรอ้ำงอิงทำงวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง
This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry.
Students develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing,
thinking and conducting research studies through evidence-based investigations, systematic
analysis, and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the
course to develop skills required for academic research. Skills covered include research
questioning, data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an
adequately referenced report.
GEN64-142

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
3(2-2-5)
Environmental Conservation and Global Warming
รำยวิช ำนี้ ศึ กษำกรอบแนวคิ ด หลั ก กำร กระบวนกำรและควำมส ำคั ญ ในกำรอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติของโลกให้มีควำมยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิ ตอยู่ได้อย่ำงมี
คุณภำพ และศึกษำแนวคิดในกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้คำนึงถึงกำรใช้พลังงำน
กำรใช้น้ำ กำรจัดกำรของเสียและกำรคมนำคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรศึกษำสำเหตุและ
ผลกระทบของสภำวะโลกร้อน และบทบำทขององค์กำรระหว่ำงประเทศและกำรเมืองระหว่ำงประเทศในกำร
แก้ไขปัญหำโลกร้อน
This course provides a conceptual framework, principles, processes and
rationales for sustainable environmental conservation and quality living. Students study
activities for environmental protection through the use of environmentally friendly
processes in energy and water consumption, waste management, and transportation
management. Topics include the examination of global warming's causes and effects and
the roles of international organizations and politics in solving global warming problems.
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GEN64-143

เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)*
Information Technology and Artificial Intelligence
รำยวิช ำนี้ ศึกษำควำมก้ำวหน้ ำของเทคโนโลยีส ำรสนเทศในปัจจุบั นและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล บทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทั ล
อำทิ ในด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรเกษตร ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนบันเทิง ด้ำนกำรทหำร ด้ำน
กำรเงิน รวมถึงควำมเป็นอยู่ในอนำคต รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกที่จะมำทดแทนหรือช่วย
ในกำรทำงำนของมนุษย์ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน เทคโนโลยีทำงกำรเงิน เงินตรำดิจิทัล กำร
พิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสมือน ควำมเป็นจริงเสริม ปัญญำประดิษฐ์ กำรเรียนรู้ของเครื่องจักร กำร
เรียนรู้เชิงลึก เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ และยำนยนต์อัจฉริยะ
This course deals with the advancement and future trends of information
technology, including the roles of information technology in the digital era such as medicine,
education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in the future. It
incorporates study of direct and disruptive impact of information technology in the
workplace along its avenues of Internet of Things (IoT), Blockchain, Fintech, digital currency,
3D printing, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence, machine learning, deep
learning, robotics, big data analytics and intelligent vehicles.
หมายเหตุ * วิ ช ำนี้ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษำสำมำรถสอบ Placement Test ด้ ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมวัน เวลำที่ ม หำวิท ยำลั ย กำหนด หำกสอบไม่ ผ่ ำนให้ เรีย นรำยวิชำนี้ โดยระบบ MOOC (Massive Open
Online Courseware) ให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ ผลกำรศึกษำเป็นระบบ S/U

GEN64-151

นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Innovation and Entrepreneurship
รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดและกระบวนกำรในกำรออกแบบ กำรแนะนำสินค้ำใหม่ และกำร
ดำเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจำกนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำร
นำแนวคิดเชิงนวัตกรรมกำรผลิตสินค้ำใหม่หรือกระบวนกำรผลิตแบบใหม่มำใช้ในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ
หรือกำรช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สำมำรถเติบโตและขยำยตัวได้ ด้วยกำรใช้ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรตลำด กำรเงิน กำร
ปฏิบัติกำร และห่วงโซ่อุปทำน ที่เป็นควำมรู้พื้นฐำนในกำรบริหำรงำนให้สำเร็จ
This course enables the students to launch a business startup for
innovative products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills,
and understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a
business venture. Necessary business management, marketing, financial, operation and
supply chain techniques that ensure business growth form the core of discussion and review
materials.
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GEN64-152

กีฬาและการออกกาลังกาย 1
2(1-2-3)
Sports and Exercise I
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำย ทักษะกีฬำพื้นฐำนประเภทบุคคล
ชนิดต่ำง ๆ มีทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำยได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรทำงพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำร
ออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
This course aims at developing students’ health, physical fitness, and basic
individual sport skills. The students can enhance exercise and sport skills by following the
physical education and sports science and exercise principal.
GEN64-153

กีฬาและการออกกาลังกาย 2
2(1-2-3)
Sports and Exercise II
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรพัฒนำสุขภำพ สมรรถภำพทำงกำย ทักษะกีฬำพื้นฐำนประเภททีม
ชนิดต่ำง ๆ มีทักษะกีฬำและกำรออกกำลังกำยได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรทำงพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำร
ออกกำลังกำยและกำรกีฬำ
This course aims at developing students’ health, physical fitness, and basic
team sport skills. The students can enhance exercise and sport skills by following the
physical education and sports science and exercise principal.
GEN64-154

เทคนิคการสื่อสารในสังคมร่วมสมัย
2(2-0-4)
Technique Communication in Contemporary World
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นกำรนำเสนองำนในสำยวิชำชีพ กำรใช้เทคนิคและกำรสื่อสำรแบบดิจิทัล
มีทักษะ เทคนิค กำรใช้สื่อ อุปกรณ์ กำรสื่อสำร กับ อำชีพต่ำง ๆ ในสังคมปัจจุบัน มีทักษะในกำรวำงตัวและ
เข้ำสังคม สำมำรถแก้ไขปัญหำและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
The primary focus of this course is on techniques for effective
communication in contemporary world. This is done by practicing various communication
skills and techniques needed for digital communication. This course will also develop
students personal outlook by enhancing skills in interacting and socializing, problem-solving,
in order to work with others effectively.
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ

105 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ACT62-103

การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
4(3-2-7)
Accounting for Business Management
รำยวิชำนี้ช่วยให้นักศึกษำมีควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทำงกำรบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจ
โดยมุ่งเน้ นกำรเรียนรู้ในเรื่องสมกำรทำงบั ญชี วงจรบัญชี และแนวคิดในกำรจัดเตรียมรำยงำนทำงกำรเงิน
สำหรับธุรกิจบริกำร ธุรกิจพำณิชยกรรม และธุรกิจอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ รำยวิชำยังครอบคลุมหัวข้อเรื่อง
บทบำทและหน้ำที่ของกำรบัญชีบริหำร แนวคิดเรื่องต้นทุน กำรจำแนกประเภทต้นทุน และกำรคำนวณต้นทุน
สินค้ำ รวมถึงกำรนำสำรสนเทศทำงกำรบัญชีไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจทำงธุรกิจ
This course provides students with an introduction to accounting concepts
and focuses on accounting equation, accounting cycle and concepts in preparing financial
reports for service, trading and manufacturing business. Additionally, it covers topics of role
and functions of management accounting, cost concepts and classification, and calculation
for product cost including how to use accounting information in planning and decision
making.
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BMF64-101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบการในยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
Introduction to Entrepreneurship in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกอบกำรในยุคดิจิทัล เนื้อหำใน
รำยวิชำครอบคลุมหลักกำรพื้นฐำนของกำรประกอบกำร กำรเปรียบเทียบและกำรวิเครำะห์กำรประกอบกำร
แบบดั้งเดิมกับกำรประกอบกำรในยุคดิจิทัล กำรศึกษำโมเดลทำงธุรกิจและกำรจัดหำเงินทุนในยุคดิจิทัล รวมไป
ถึงเครื่องมือดิจิทัลต่ำงๆ ที่สำมำรถประยุกต์ใช้กำรจัดกำรธุรกิจ นักศึกษำจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบ่มเพำะทำงธุรกิจ และกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำของผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมสำเร็จ
ในยุคดิจิทัลทั้งในระดับชำติและระดับโลก
The course provides an introduction to entrepreneurship in the digital era.
The course covers entrepreneurship principles, comparing and analysis of traditional
entrepreneurship and entrepreneurship in the digital era. Students will be asked to discuss
new business models and fund raising in the digital era including digital tools.The course also
encourages students to learn various activities of business incubators as well as the analysis
of critical success of well-known entrepreneurs in both national and global level.
BMF64-102

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
4(4-0-8)
Management and Organizational Behavior
รำยวิช ำนี้ เตรียมควำมพร้อมให้ ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติงำนในองค์กำรร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยผู้เรียนจะได้ศึกษำถึงกระบวนกำรในกำรจัดกำรองค์กำร อันประกอบด้วย
กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ กำรจัดองค์กำร ภำวะผู้นำ กำรควบคุม กำรจูงใจ กำรสื่อสำร กำรทำงำนเป็นทีม
รวมถึงพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลในองค์กำร อำนำจและกำรเมืองในองค์กำร วัฒนธรรมองค์กำร กำร
เปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำองค์กำร
This course prepares students for effective working with others in the
organization. Students will study the process of managing organization. It consists of planning,
decision making, organizing, leadership, controlling, motivation, communication and
teamwork. Students will also learn the behavior of individuals and groups, power and politics
in the organization, organization culture, organizational change and development.
BMF64-201

คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
4(4-0-8)
Business Mathematics and Statistics
วิชาบังคับก่อน : MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Prerequisite : MAT61-001 Basic Mathematics
รำยวิชำนี้เกี่ยวกับ แนวคิดพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และสถิติที่จำเป็น ในกำรทำควำมเข้ำใจ
และกำรวิเครำะห์กำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หัวข้อที่ศึกษำ ได้แก่ พีชคณิต
พื้นฐำน ลิมิต ควำมต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนำม รวมทั้งกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรอธิบำยข้อมูล
กำรวิเครำะห์ กำรตีควำม และกำรนำเสนอข้อมูล และเรื่องกำรวัดแนวโน้ มเข้ำสู่ ศูนย์กลำงและกำรวัดกำร
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กระจำย กำรวัดกำรกระจำยของควำมน่ำจะเป็น ทฤษฎีบทขีดจำกัดกลำง กำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประมำณค่ำ
รวมทั้งกำรทดสอบสมมุติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์
This course is designed to introduce and reinforce the essential mathematical
and statistical concepts needed to understand, analyze, and solve mathematical and
statistical problems related to business. Topics covered include basic algebra, limits,
continuity and derivatives of polynomial functions. This course also covers the collection,
description, analysis, interpretation, and presentation of data, including measures of central
tendency and dispersion, probability distributions, the central limit theorem, sampling, and
estimation. In addition, hypothesis testing, analysis of variance, regression and correlation
analysis are introduced.
BMF64-202

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
4(4-0-8)
Business Law and Taxation
รำยวิชำนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษำประเภทขององค์กรธุรกิจกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
กำรจัดกำร กำรยกเลิก และกำรชำระบัญชีขององค์กรธุรกิจ สิทธิและหน้ำที่ขององค์กรธุรกิจตำมกฎหมำยภำษี
อำกร หลักกฎหมำยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมำยสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกฎหมำยตรำ
สำรกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ผลิต ผู้บริโภคและแรงงำน กฎหมำยดิจิทัลในประเทศไทย สิทธิบัตร
และทรัพย์สินทำงปัญญำ
This course aims to study the types of business organization and laws
regarding their establishment, management, discontinuation of operation, liquidation, right
and responsibilities of business organizations as specified by tax laws , law of partnerships
and companies, environmental law. This course also covers the securities producer,
consumer and labor protection, digital law in Thailand, patent and intellectual property.
BMF64-203

การจัดการการดาเนินงานและโซ่อุปทาน
4(3-2-7)
Operations and Supply Chain Management
รำยวิชำนี้ศึกษำเกี่ยวกับแนวคิด และหลักกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและห่วงโซ่อุปทำน
กำรออกแบบสินค้ำและกระบวนกำรสำหรับองค์กรในภำคกำรผลิตและภำคบริกำร กำรจัดกำรคุณภำพ กำร
วำงแผนกำลังกำรผลิต กำรจัดกำรวัตถุดิบ กำรจัดตำรำงกำรผลิต กำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ และกำรบริหำร
ห่วงโซ่อุปทำนในยุคดิจิทัล
This course is prepared to introduce the student into concepts and principles
of operations and supply chain managementand product and process designof
manufacturing and service sector firms, quality management, capacity planning, supplier
management, production scheduling, transportation and distribution and digital supply chain
management.
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BMF64-204

เศรษฐศาสตร์สาหรับการประกอบการ
4(3-2-7)
Essential Economics for Entrepreneurship
ระบบเศรษฐกิจและปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทำน กำรผลิต โครงสร้ำง
ตลำดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรำยได้ประชำชำติ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรว่ำงงำนและเงินเฟ้อ วงจร
ธุรกิจ เงินตรำและระบบกำรเงิน นโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ
และบทบำทของผู้ประกอบกำรต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
Economic system and basic problems of economics, demand and supply,
production, market structure, gross domestic product, national income, economic growth,
unemployment and inflation, business cycle, money and financial system, monetary and
fiscal policy, international trade and finance, and role of the entrepreneur in economic
development.
BMF64-205

4(3-2-7)
การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : 1. ACT62-100 การบัญชีเบื้องต้น หรือ
2. ACT62-101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
3. ACT62-103 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ
Prerequisite : 1. ACT62-100 Fundamentals of Accounting or
2. ACT62-101 Introduction to Accounting or
3. ACT62-103 Accounting for Business Management
รำยวิชำนี้ ศึกษำถึงภำพรวม ขอบเขต บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของกำรบริหำร
กำรเงิน เป้ำหมำยของธุรกิจ เทคนิคต่ำง ๆ ที่ใช้วิเครำะห์และวำงแผนกำรเงิน มูลค่ำเงินตำมกำลเวลำ หลัก
เบื้ องต้น ในกำรบริห ำรกำรเงิน ของธุรกิจ ให้ มีประสิ ทธิภ ำพ ทั้งด้ำนกำรจัดหำเงินทุนและใช้เงินทุน กำรใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของธุรกิจ
This course studies an overview, extent, role, and responsibility of
financial management; corporate goals; techniques for financial analysis and planning; time
value of money; fundamental of business financial management to achieve efficiency of
both fund raising and using; the use of application for financial management.
BMF64-206

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
Human Resource Management in the Digital Era
รำยวิ ช ำนี้ ศึ ก ษำควำมส ำคั ญ ของทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ และควำมสั ม พั น ธ์ระหว่ำงกำรจั ด กำร
ทรัพยำกรมนุษย์แบะกลยุทธ์องค์กำร รำยวิชำนี้เน้นให้นักศึกษำศึกษำและกำรลงมือปฏิบัติในเนื้อ หำสำคัญของ
กระบวนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ได้แก่ กำรวำงแผนกำลังคน กำรสรรหำและคัดเลือก กำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ กำรจัดกำรค่ำตอบแทน จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพด้ำนจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
รวมถึงศึกษำกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ด้ำนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
This course studies the importance of human resource and the relation
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between human resource management and organizational strategies. The focus of this
course is understanding and practicing of human resource management processes in the
digital era including manpower planning, recruitment and selection, training and
development, and compensation management as well as ethics in human resource
management. Students will also learn digital applications for human resource management.
BMF64-207

การจัดการการตลาดในยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
Marketing Management in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำเกี่ยวกับแนวควำมคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรตลำด กระบวนกำรทำงกำรตลำด
ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรตลำด พฤติกรรมผู้บริโภค กำรวำงแผนทำงกำรตลำด กำรแบ่งส่วน
ตลำด กำรเลือกตลำดเป้ำหมำยและกำรวำงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมกำรตลำด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
กำรตั้งรำคำ กำรจัดจำหน่ำย กำรส่งเสริมกำรตลำด กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรตลำดบนอินเตอร์เน็ต
This course is prepared to introduce the student into basic concepts and
process of marketing; marketing environment; consumer behavior, marketing strategies such
as market segmentation, target market selecting and product positioning, marketing mix
strategies, product, pricing, distribution and promotion strategies ; E-commerce and internet
Marketing.
BMF64-301

โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัลสาหรับธุรกิจ
4(3-2-7)
Digital Application for Business
รำยวิชำนี้ศึกษำกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ ทั้งทำงด้ำน
กำรเงิน กำรตลำด กำรผลิตและกำรจัดกำร เพื่อเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของธุรกิจ ลูกค้ำ และผู้ใช้บริกำร
This course studies the use of applications to support business activities in
finance, marketing, production and management. To be effective and effective in responding
to the needs of businesses, customers, and users.
BMF64-302

การจัดการกลยุทธ์
4(3-2-7)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน: BMF64-102 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Prerequisite : BMF64-102 Management and Organizational Behavior
รำยวิช ำนี้ ออกแบบเพื่ อให้ ควำมรู้เกี่ยวกับหลั กกำรจัดกำรกลยุทธ์ ตั้งแต่กำรกำหนดทิศ
ทำงกำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในองค์กร กำรกำหนดกลยุทธ์ระดับต่ำง ๆ
กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำรติดตำมและประเมินผล โดยเน้นกำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ กำร
วิเครำะห์กรณีศึกษำ และจริยธรรมทำงธุรกิจ ผ่ำนกรณีศึกษำทำงธุรกิจจริง. นอกจำกนี้ นักศึกษำจะได้วิเครำะห์
กลยุทธ์ทำงธุรกิจที่มีกำรปรับเปลี่ยนเนื่องมำจำกเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
This course is designed to introduce principles of strategic management:
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direction setting, analysis of external and internal environment, formulation, implementation
and evaluation of organization strategies. Moreover, this course emphasizes integration of
knowledge in all business management fields, analysis of case study and business ethics.
Moreover, business strategise adopted by real business world during digital disruption will be
analysed.
MAT61-001

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
0(0-0-4)*
Basic Mathematics
รำยวิชำนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษำได้เข้ำใจแนวคิดที่สำคัญทำงคณิตศำสตร์ และสำมำรถนำควำมรู้
ดังกล่ำวไปวิเครำะห์และประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือใช้เป็นควำมรู้พื้นฐำนในกำรศึกษำรำยวิชำที่สูงขึ้นได้
หัวข้อในรำยวิชำนี้ประกอบด้วย สมกำรกำลังสอง ระบบสมกำรเชิงเส้น ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้น
โค้งพำรำโบลำ ฟังก์ชันเลขยกกำลังและลอกำริทึม และสัญลักษณ์เชิงกำรบวก
This course is intended to provide the students essential mathematical
concepts needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the
concepts to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear
equations, relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions,
and summation notations.
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร และนักศึกษำทุกคนต้องสอบ MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน ในช่วง
ก่อนเริ่มเรียนภำคกำรศึกษำที่ 1 หรือตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด นักศึกษำที่สอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ ต้องเข้ำเรียนเสริมและ
ทดสอบรำยวิชำ MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน จนกว่ำจะผ่ำนเกณฑ์ (S) จึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชำแกนธุรกิจ
(BMF64-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ) ได้

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

40 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต

BMF64-211

นวัตกรรมและการพัฒนาองค์การ
4(3-2-7)
Innovation and Organizational Development
วิชาบังคับก่อน : BMF64-102 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Prerequisite : BMF64-102 Management and Organizational Behavior
รำยวิชำนี้ศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร กำรวิเครำะห์
ควำมจำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ กระบวนกำรพัฒนำ
กำรจั ดกำรกับ กำรต่อต้ำนในกำรเปลี่ ย นแปลง ตลอดจนเทคนิคต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเปลี่ ยนแปลงและพั ฒ นำ
องค์กำร กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำกับองค์กร กำรพัฒ นำควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมของ
องค์กร ออกแบบและจัดกำรระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กร กำรนำกลยุทธ์ด้ำนนวัตกรรมไปปฏิบัติ กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ควำมท้ำทำยในด้ำนนวัตกรรมสำหรับองค์กรในยุค
ดิจิทัล
This course studies Concepts and theories related to organization
development; analysis of the need for change and development; managing changeand
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development in an organization; development process; strategies for reducing resistance;
tools and techniques used for organization development and change; integration of
technology and innovation with the organization; development of organizational innovation
capabilities; design and manage of innovative systems for the organization; implementing
innovation strategies; creating competitiveness by developing new products; challenges in
innovation for the organization in the digital era.
BMF64-311

การจัดหาเงินทุนสาหรับผู้ประกอบการ
4(4-0-8)
Entrepreneurial Financing
วิชาบังคับก่อน : BMF64-205 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : BMF64-205 Business Finance
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงควำมสำคัญของเงินทุนต่อกำรดำเนินธุรกิจ ประเภทของแหล่งเงินทุน
เทคนิ ค และวิ ธี ก ำรจั ด หำเงิ น ทุ น เพื่ อ กำรประกอบกำร ลั ก ษณะและประเภทสิ น เชื่ อ ของสถำบั น กำรเงิ น
กระบวนกำรพิจำรณำสินเชื่อ และแนวทำงในกำรจัดกำรเมื่อเกิดหนี้มีปัญหำ
This course studies the importance of fund for business management;
types of financing sources; techniques and method of raising fund for business; characteristics
and types of credit from financial institutions; credit approval process and ways to solve bad
debt.
BMF64-312

การจัดการความเสี่ยงในการประกอบการยุคดิจิทัล
4(4-0-8)
Entrepreneurial Risk Management in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงควำมหมำยและประเภทของควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี
ลักษณะควำมเสี่ยงที่ประกันภัยได้ ขั้นตอนในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เทคนิคในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง บทบำท
ของประกันภัยในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง หลักกำรประกันภัย ควำมรู้เบื้องต้นของกำรประกันภัยประเภทต่ำงๆ
และเทคโนโลยีประกันภัย
This course studies definitions and classification of risk, technology risk,
characteristics of an insurable risk, procedure of risk management, techniques of risk
management, role of insurance in risk management, principles and basic concepts of
insurance, and insurance technology.
BMF64-313

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจ
4(3-2-7)
Feasibility Study of Business Project
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงแนวคิดกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร แนวคิดและกระบวนกำร
วิเครำะห์ โอกำสทำงธุร กิ จ กำรศึ ก ษำควำมเป็ น ไปได้ท ำงกำรตลำด กำรศึ กษำควำมเป็ น ไปได้ ท ำงเทคนิ ค
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงิน กำรประเมินผลตอบแทนทำงสังคม กำรออกแบบรูปแบบธุรกิจ กำรเขียน
รำยงำนกำรศึกษำควำมเป็ น ไปได้ของโครงกำร และกรณี ศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุนในสิน ค้ำ
นวัตกรรมใหม่ในประเทศไทย
This course studies the feasibility study overview, concepts and processes of
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business opportunity analysis, market feasibility study, technical feasibility study, financial
feasibility study, social return on investment, business form development, writing a feasibility
study report, and the cases study of feasibility study of investment in innovative product in
Thailand.
BMF64-314

การบ่มเพาะธุรกิจ 1
4(3-2-7)
Business Incubation 1
รำยวิช ำนี้ ศึ กษำถึ งแนวกำรกำรคิ ดเชิงออกแบบส ำหรับ ตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ผู้บริโภค แนวคิดสร้ำงธุรกิจเริ่มต้นใหม่แบบลีน กำรสร้ำงแบบจำลองธุรกิจด้วยตัวแบบแคนวำส กำรพัฒนำและ
นำเสนอแนวคิดธุรกิจ และกรณีศึกษำกำรเริ่มต้นธุรกิจใหม่สินค้ำนวัตกรรมในประเทศไทย
This course studies design thinking concept for identifying customer needs,
concept of lean startup, design of canvas business model, business idea generation and
presentation, the cases study of innovative startup projects in Thailand.
BMF64-411

การบ่มเพาะธุรกิจ 2
4(3-2-7)
Business Incubation 2
วิชาบังคับก่อน : BMF64-314 การบ่มเพาะธุรกิจ 1
Prerequisite : BMF64-314 Business Incubation 1
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงกำรเขียนแผนธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต้นแบบ กำรนำสินค้ำหรือบริกำรที่ออกแบบไปทดสอบตลำด และกำรนำเสนอแผน
ธุรกิจที่พัฒนำขึ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนเป้ำหมำย สถำบันกำรเงิน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประเมินควำมเป็นไปได้
ของแผนธุรกิจ
This course studies the writing of a business plan under the supervision of
the faculty, developing a prototype, conducting test markets, and presenting a business plan
to potential investors, financial institutions, and stakeholders for validating a business plan.
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
16 หน่วยกิต
นักศึกษำเลือกเรียนจำนวน 4 รำยวิชำ
2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล
BMF64-321
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์เชิงดิจิทัล
4(3-2-7)
Human Resources Digital Transformation and Development
วิชาบังคับก่อน : BMF64-206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
Prerequisite : BMF64-206 Human Resource Management in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงแนวคิด หลักกำร กระบวนกำร เทคนิคและวิธีกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ในองค์กำรโดยเน้ น กำรฝึกอบรมและกำรพั ฒ นำ กำรจัดกำรอำชีพ กำรพัฒ นำและกำรเปลี่ ยนแปลงองค์กำร
หลักกำรเรียนรู้ กำรปฐมนิเทศพนักงำน กำรอยู่รวมกันในสังคมของพนักงำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับศักยภำพกำร
ทำงำนและกำรให้ คำปรึกษำแก่พนักงำน รวมทั้ งแนวโน้มกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร กลยุทธ์และ
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วิธีกำรปฏิบัติปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร โดยเชื่อมโยงไปยังเครื่องมือ
ทำงด้ำนดิจิทัลและกำรนำปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในงำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
This course studies concept, principles, processes, techniques and methods
of human resources development in organization. Primary topics include training and
development, career management, organization development and change, learning principles,
employee orientation and socialization, performance management and coaching and
employee counseling. Trend of human resources development, strategy and implementation,
problems and way to solve the problems in organization by connecting to digital tools and
using artificial intelligence in the work of human resource development.
BMF64-322

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่
4(4-0-8)
International Business Management for New Era Entrepreneurs
รำยวิชำนี้ ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สภำพแวดล้อมในกำรทำธุรกิจ
ระหว่ ำงประเทศ แนวคิ ด และรู ป แบบในกำรประกอบธุ รกิ จ ระหว่ ำ งประเทศ กำรจั ด กำรด้ ำ นกำรตลำด
ทรัพ ยำกรบุ คคล กำรเงิน กำรด ำเนิ น งำนกลยุ ท ธ์ธุรกิ จเพื่ อกำรแข่ งขัน ระหว่ำงประเทศ กำรใช้ โปรแกรม
ประยุกต์เพื่อกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
This course studies international business environment, concepts and
patterns of international business. Management in international marketing, finance, human
resource, operation and strategy. Using application to manage international business.
BMF64-323 การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน
4(3-2-7)
Corporate Sustainability Management
บทบำทของธุรกิจที่มีต่อสังคม แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน อำทิเช่น
จริยธรรมทำงธุรกิจ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กำรธุรกิจ กลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจอย่ำ งยั่งยืน ธุรกิจเพื่อ
สังคม กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรกำกับกิจกำรที่ดี แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำรดำเนินธุรกิจ กำร
ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด ดังกล่ ำวกั บ กลยุ ท ธ์แ ละแนวปฏิ บั ติ ท ำงธุรกิ จ กำรวิเครำะห์ ป ระเด็ น ปั ญ หำต่ ำงๆ ที่
เกี่ย วข้องกับ กำรดำเนิ น ธุรกิจ อย่ ำงยั่งยืน ทั้ง ในบริบทไทยและบริบทโลก เพื่ อที่นักศึกษำจะสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้และสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันกับกำรจัดกำรธุรกิจในยุคดิจิทัล
The role of business and society. Key concepts of corporate sustainability
management; business ethics, corporate social responsibility, sustainability strategy, Social
enterprise, sustainable development, corporate governance, sufficiency economy for
business operation. Applying these concepts into business strategies and practice.
Discussion of critical issues and challenges regarding corporate sustainability management at
global and national level for application and competitveness in the digital era.
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BMF64-421 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในประเทศจีน
4(3-2-7)
Modern Enterprise Management in China
ระบบของธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กำรปฏิวัติรูปแบบของธุรกิจกำรค้ำของ
ประเทศจีน แนวคิดของระบบธุรกิจกำรค้ำของประเทศจีน ลักษณะของระบบธุรกิจกำรค้ำของประเทศจีน
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำของประเทศจีน ประเภทของธุรกิจกำรค้ำของประเทศจีน นโยบำยกำรค้ำและแนวโน้ม
ทำงธุรกิจของประเทศจีน
Systems of modern enterprise and related theories; the revolution of China's
business model; the concept of the Chinese business system; the characteristics of business
systems in China; business Management in China; types of modern enterprise in China;trade
policy and business trends of China
BMF64-422

การจัดการธุรกิจฮาลาล
4(3-2-7)
Halal Business Management
รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดของฮำลำลตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม กำรจัดกำรธุรกิจให้ถูกต้องตำม
หลักกำรฮำลำล ทั้งทำงด้ำนกำรเงิน กำรตลำด กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรผลิต กำรขนส่ง กำรจัดกำร
คลังสินค้ำ กำรบริกำร กำรขอรับรองมำตรฐำนฮำลำล แนวปฎิบัติของประเทศต่ำง ๆ เกี่ยวกับฮำลำลและตลำด
ฮำลำลโลก รวมถึงส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้นำควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจฮำลำลไปประยุกต์ใช้กับกำรประกอบ
อำชีพด้ำนต่ำงๆ ในอนำคต และกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
This course studies the concepts of Halal. Managing businesses by Halal
principles including financial, marketing, human resource management, production,
transportation, warehouse management and services. Halal certification Procedure.Practices
of countries about Halal and Halal markets in the world.This course also encourages learners
to apply knowledge of Halal business management in their careers in the future, and field
studies.
BMF64-423

หัวข้อเฉพาะด้าน: การจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
Selected Topic in Business Management in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงหัวข้อเฉพำะที่น่ำสนใจด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจยุคดิจิทัล
This course provides in-depth study of selected topics in Business
Management in the Digital Era.
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การเงินยุคดิจิทัล
BMF64-331

เทคโนโลยีการเงิน
4(3-2-7)
Financial Technology
วิชาบังคับก่อน : BMF64-205 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : BMF64-205 Business Finance
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงรำยวิชำนี้ศึกษำกำรนำเทคโนโลยีทำงกำรเงินมำใช้สำหรับกำรจัดกำร
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กำรเงิน แนวคิดสกุลเงินดิจิทัล บทบำทของสกุลเงินดิจิทัลในระบบกำรเงินโลก ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ระบบกำรชำระเงินผ่ำนบล็อกเชน กำรระดมทุนสำธำรณะในยุคดิจิทัล โดยนักศึกษำจะได้ฝึกใช้เทคโนโลยี
ต่ำงๆ เพื่อกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
This course studies an application of financial technology for financial
management, concept of digital currencies, the role of digital currencies in the world
financial system, electronic payment; blockchain payment system, crowdfunding in the
digital era. Student will practice to use those financial technology for financial management.
BMF64-332

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
4(3-2-7)
Financial Reports Analysis
วิชาบังคับก่อน :
BMF64-205 การเงินธุรกิจ
Prerequisite : BMF64-205 Business Finance
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงแนวคิดและสำรสนเทศในรำยงำนทำงกำรเงิน เครื่องมือและเทคนิค
ในกำรวิเครำะห์ รำยงำนทำงกำรเงิน เพื่ อ น ำไปใช้ ในกำรวำงแผนและตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริห ำร โดยพิ จำรณำ
ผลกระทบของหลักกำรบัญชีที่กิจกำรเลือกใช้ต่อตัวเลขที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงิน และควำมแตกต่ำงในกำร
วิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงินในธุรกิจประเภทต่ำงๆ
This course studies the concept and information of financial reports;
tools and techniques in financial reports analysis for managerial decision; impact of
accounting policies on financial statements; the difference of financial reports analysis
among various type of business.
BMF64-333

นักลงทุนอิสระ
4(3-2-7)
Independent Investors
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงควำมรู้ในกำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุ คคล เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อ
บริหำรควำมมั่งคั่ง รูปแบบกำรลงทุนอิสระ กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรลงทุนอิสระ โดยเน้นกำรลงทุนในหุ้นสำมัญ
และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนโปรแกรมเสมือนจริง
This course studies concept of personal financial planning, tools for
wealth management, various types of independent investment, passive incomes generating
from independent investment by concentrating in common stocks and virtual stock trading.
BMF64-431

การประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4(3-2-7)
Real Estate Business Entrepreneurship
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงภำพรวมของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในธุ ร กิ จ อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ โครงสร้ ำ งตลำดอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค
กระบวนกำรพั ฒ นำอสั งหำริ ม ทรั พ ย์ วิธี กำรประเมิ น รำคำอสั งหำริม ทรัพ ย์ ขั้น ตอนในกำรประเมิ น รำคำ
อสังหำริมทรัพย์ กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์ และกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
This course studies an overview of real estate business, the business
environment and stakeholders in real estate business, the structure of real estate business,
consumer behavior, the process of real estate development, methods of valuation,
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valuation process and valuation reports presentation, and field studies.
BMF64-432

หัวข้อเฉพาะด้าน: การเงินยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
Selected Topic in Finance in the Digital Era
รำยวิชำนี้ศึกษำถึงหัวข้อเฉพำะที่น่ำสนใจด้ำนกำรเงินยุคดิจิทัล
This course provides in-depth study of selected topics in Finance in the Digital Era.

3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

17 หน่วยกิต

BMF64-390

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Pre-cooperative Education
รำยวิชำนี้เป็ นกำรปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำใน
สถำนประกอบกำร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เนื้อหำประกอบด้วย กำรจัดทำประวัติย่อและใบสมัครงำน
เป็นภำษำอังกฤษ เทคนิคกำรสมัครงำนและกำรสอบสัมภำษณ์ กำรทำงำนในองค์กรแบบต่ำง ๆ จริยธรรมใน
กำรทำงำน กำรปรับตัวในสังคม กำรพัฒ นำบุคลิกภำพ กำรวำงแผนชีวิตและอำชีพ กำรจัดทำโครงงำนและ
รำยงำนสหกิจศึกษำ เทคนิคกำรนำเสนอ กำรเป็นผู้ประกอบกำร และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
This course is a preparatory course before cooperative education work
both in country and oversea. The contents consist of preparation of resume and job
application form in English, techniques for job application and job interviews, working in
various kinds of organization, work ethics, social skills adjustment, personality development,
life and career planning, project and cooperative education report, presentation technique,
entrepreneurship and occupational safety.
BMF64-491

สหกิจศึกษา 1
Cooperative Education I

8(0-40-0)

เงื่อนไขรายวิชา:
เป็นนักศึกษำที่ได้รับคะแนน S จำกรำยวิชำ BMF64-390 เตรียมสหกิจศึกษำ และ
สอบผ่ ำนรำยวิช ำที่ แต่ละหลักสู ตรกำหนด และมีส ถำนภำพเป็น นักศึกษำชั้น ปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้รับ ควำม
เห็นชอบจำกอำจำรย์ ผู้ประสำนงำนสหกิจศึกษำประจำหลักสูตร
Conditions:
For students who have received S grade from BMF64-390 Pre-cooperative
Education and have passed the minimum requirement of the curriculum and are in the third
year or above and have to be approved by the cooperative education advisor.
รำยวิชำนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีกำรทำงำนจริงเชิงวิชำกำร หรือวิชำชีพ เสมือนหนึ่งเป็น
พนักงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่ำงประเทศทำงด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ต่อเนื่อง โดยนักศึกษำต้องปฏิบัติงำน
ภำยใต้กำรดูแลและแนะนำของผู้นิเทศงำนของสถำนประกอบกำรและอำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ นักศึกษำต้อง
จัดทำบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนประจำวัน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงงำน รำยงำนสหกิจศึกษำ และเข้ำร่วม
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กิจกรรมหรือนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
This course aims to enable the student for real work academically and
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of
Business Management and Finance in Digital Era for at least 16 weeks continuously. The
students are required to work under the supervision of job supervisor and cooperative
advisor. The students have to do their daily report work, project’s progress report,
cooperative education report and participate the cooperative education activities organized
by the university.
BMF64-492

สหกิจศึกษา 2
Cooperative Education II

8(0-40-0)

เงื่อนไขรายวิชา:
Conditions:
Education I.

เป็นนักศึกษำที่ได้รับคะแนน S จำกรำยวิชำ BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1
For students who have received S grade from BMF64-491 Cooperative

รำยวิชำนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีกำรทำงำนจริงเชิงวิชำกำร หรือวิชำชีพ เสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่ำงประเทศทำงด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัลเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ต่อเนื่อง ในสถำนประกอบกำรเดิมจำก
รำยวิชำ BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1 โดยนักศึกษำต้องปฏิบัติงำนภำยใต้กำรดูแลและแนะนำของผู้นิเทศงำน
ของสถำนประกอบกำรและอำจำรย์นิเทศสหกิจศึกษำ นักศึกษำต้องจัดทำบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ รำยงำนสหกิจศึกษำ และเข้ำร่วมกิจกรรมหรือกำรนำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัย
กำหนด
This course aims to enable the student for real work academically and
professionally as a full time staff member in the approved workplace related to the field of
Business Management and Finance in Digital Era for at least 16 weeks continuously in the
same workplace as done in BMF64-491 Cooperative Education I. The students are required
to work under the supervision of job supervisor and cooperative advisor. The students have
to do their daily report work, project’s progress report, cooperative education report and
participate the cooperative education activities organized by the university.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
ให้นักศึกษำเลือกเรียนจำกรำยวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญำตรี โดย
ไม่ขัดต่อเงื่อนไขของรำยวิชำ ทั้งนี้ หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดรำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี จำนวน 1 วิชำ ดังนี้
BMF64-151

ทักษะทางการเงินในชีวิตประจาวัน
4(3-2-7)
Financial Skills in Daily Life
รำยวิชำนี้ศึกษำแนวคิดมูลค่ำของเงินตำมกำลเวลำ กำรฝึกทักษะเพื่อกำรวำงแผนกำร
ออมและกำรลงทุน กำรจัดกำรหนี้สินส่ วนบุคคล กำรใช้เครดิตเพื่อกำรบริโภค สินเชื่อสำหรับที่อยู่อำศัย
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กำรวำงแผนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรควำมเสี่ยงในชีวิตประจำวัน หลักกำรประกันภัย กำรวำงแผน
ภำษีอำกร
This course studies time value of money concepts; practicing skill for
saving and investment planning; personal debt management; the use of consumer credit;
mortgage loan; income and expenditure planning; risk management in daily life; principle
of insurance; individual tax planning.
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
1. อำจำรย์

ชื่อ-สกุล
นำยปิยะ
ปำนผู้มีทรัพย์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา
Ph.D. (Energy Economics and Finance) :
Heriot – Watt University, U.K., 2555
พบ.ม. (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2538
พณ.บ. (กำรเงินและกำรธนำคำร),มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์, 2535
Ph.D. (Finance), สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2558
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ, 2542
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,
2535
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2542
บช.บ. (บัญชี), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2537

2. อำจำรย์

นำงสำวพรเพ็ญ
ทิพยนำ

3. อำจำรย์

นำงนลินี
ทินนำม

4. อำจำรย์

นำงประภำดำ
ศรีสุวรรณ

วท.ม. (ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร),
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2555
บช.บ. (กำรบัญชี), มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2550

5. อำจำรย์

นำงนิษฐิดำ
สุดใหม่

6. อำจำรย์

นำยสุชำติ
ฉันสำรำญ

Ph.D. (Environment and Sustainability), University
of Surrey, U.K., 2561
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2544
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,
2537
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2543
บธ.บ. (พำณิชย์นำวี), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2538

7. รอง
ศำสตรำจำรย์

นำยศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์

Ph.D. (Management Studies in Marketing),
University of Exeter, U.K., 2553
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ผลงานทางวิชาการ 5
ปีย้อนหลัง
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

8. ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงพนิดำ
แช่มช้ำง

9. รอง
ศำสตรำจำรย์

นำงสำวจรรยำ
ชำญชัยชูจิต

10. อำจำรย์

นำงสำว
กัญญนิจ
วิเชียรรัตน์

11. ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงสำวบุณฑรี
จันทร์กลับ

12. ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์

นำงสำว
รัชฎำทิพย์
อุปถัมภ์ประชำ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), มหำวิทยำลัยแม่โจ้, 2542
บธ.บ. (กำรตลำด), มหำวิทยำลัยแม่โจ้, 2539
Ph.D. (Operations Research), Case Western
Reserve University, U.S.A., 2543
M.S. (Management Science) Case Western
Reserve University,U.S.A.,2541
M.S. (Operations Research), University of
Delaware,U.S.A.,2539
วท.บ. (คณิตศำสตร์), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2536
Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management),
Curtin University, Australia, 2558
M.S. (Operational Research), University of
Hertfordshire, U.K., 2543
วท.บ. (คณิตศำสตร์), มหำวิทยำลัยมหิดล, 2540

Ph.D. (Management), University of Exeter, U.K.,
2562
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ), จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2550
บธ.บ. (กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ),
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2546
วท.ม. (กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์), จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย, 2551
บธ.บ. (กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ),
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2547
วท.ม. (กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร),
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์, 2551
บธ.บ.(กำรตลำด), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์,
2545

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
- ไม่ม-ี
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ผลงานทางวิชาการ 5
ปีย้อนหลัง
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)
มี ผ ลงำนทำงวิ ช ำกำร
เป็ น ไป ต ำม เก ณ ฑ์ ที่
กำหนด
(ตำมภำคผนวก ค)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
เนื่องจำกผู้ใช้บัณฑิตให้ควำมสำคัญต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
อยู่ในระดับมำก และต้องกำรให้บัณฑิตมีประสบกำรณ์ก่อนเข้ำสู่อำชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีรำยวิชำสหกิจศึกษำ
ที่ต่อเนื่องกันจำนวน 2 ภำคกำรศึกษำ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีทักษะในกำรปฏิบัติงำนจำกสถำนประกอบกำร ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในทฤษฎีและหลักกำร
มำกยิ่งขึ้น
(2) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่เรียนมำเพื่อนำไปใช้ในสถำนประกอบกำรได้อย่ำงเหมำะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(4) มีระเบี ยบวินัย ตรงเวลำ และเข้ำ ใจวัฒ นธรรมขององค์กร ตลอดจนสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับ
สถำนประกอบกำรได้
4.2 ช่วงเวลา
แบ่งเป็น 2 ภำคกำรศึกษำ ดังนี้
(1) ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2
(2) ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลำรวม 4 เดือน (16 สัปดำห์) ในภำคกำรศึกษำที่ 2 และภำคกำรศึกษำที่ 3 ของชั้นปี
กำรศึกษำที่ 4
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ
คุณธรรมและมีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีควำมรู้ในกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน1.1
อีกทั1.1
้ง กำ 1.1 กำหนดให้มีกำรสอดแทรกกระบวนกำรคิดอย่ำง
ประยุกต์ใช้ควำมรู้นั้นกับศำสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
เป็นระบบในทุกรำยวิชำบังคับ
1.2 กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นฐำน
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกต่อสังคม
2.1 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและบริกำรวิชำกำร
และสิ่งแวดล้อม
แก่สังคม
3. มีทักษะกำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำร กำรทำงำน 3.1 มีกิจกรรมในหลักสูตรที่ให้นักศึกษำได้อภิปรำย
เป็นทีม
แลกเปลี่ยน ควำมคิด
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสำรสนเทศที่
4.1 กำรเรียนโดยใช้ปัญหำ/กรณีศึกษำ/ชุมชน เป็นฐำน
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน
4.2 กำรมอบหมำยงำนในรำยวิชำต่ำง ๆ
5. สำมำรถประยุกต์องค์ควำมรู้เพื่อใช้ในกำร
5.1 จัดทำแผนธุรกิจและพัฒนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือ
ปฏิบัติงำนและ/หรือประกอบธุรกิจของตนเองได้
บริกำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีประสิทธิภำพ
5.2 ทดสอบควำมเป็นไปได้ของแนวคิดในกำรเริ่มต้นธุรกิจ
ผ่ำนกำรนำต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรไปทดสอบ
ตลำด และนำเสนอแผนธุรกิจให้แก่นักลงทุน
กลุ่มเป้ำหมำยและสถำบันกำรเงิน
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (พ.ศ. 2559) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีคุณธรรม ควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีควำมเข้ำใจในควำมเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
2) มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลำ
3) มีสำนึกสำธำรณะ และมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) บรรยำย
2) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
3) อภิปรำยประกอบสื่อ
4) อภิปรำยกลุ่มย่อย
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5) กำรเรียนรู้ผ่ำนโครงงำน
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)
7) กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
8) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
9) สุนทรียสนทนำ (Dial)
10) กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำงำนกลุ่มโดยใช้ Project-based Learning
11) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
12) กำรเข้ำเรียน กำรตรงต่อเวลำในกำรส่งงำน
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และกำรส่งรำยงำนตำมขอบเขตของงำนและกำรตรงต่อเวลำ
2) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม
3) กำรโต้ตอบถกเถียงและกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
4) กำรนำเสนอโครงงำน
5) ประเมินจำกผลงำนสร้ำงสรรค์ร่วมกันของนักศึกษำ
6) ประเมินจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้และกำรทำงำน
7) ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมและกำรสะท้อนคิด (Reflection) ผ่ำนกำรบันทึก
กำรเรียนรู้ (Journal Reflection)
8) ดูพฤติกรรมในกำรเข้ำเรียนควำมรับผิดชอบทั้งงำนเดียวและงำนกลุ่ม
2. ด้านความรู้
มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ เพื่อกำรดำเนินชีวิตในสังคม
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีควำมรู้ในศำสตร์ของรำยวิชำ
2) สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำง ๆ เข้ำกับกำรดำเนินชีวิต
3) แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) บรรยำย
2) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ
3) อภิปรำยประกอบสื่อ
4) อภิปรำยกลุ่มย่อย
5) วิทยำกรพิเศษ
6) นิทรรศกำรทำงศิลปะแขนงต่ำง ๆ
7) กำรใช้สื่อประกอบกำรเรียนรู้ที่หลำก
8) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
9) กำรอภิปรำยกลุ่ม
10) กำรทำงำนในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) กำรสอบปรนัยและอัตนัย
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2) กำรประเมินผลรำยงำนกลุ่มและรำยงำนย่อย
3) กำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น
4) ประเมินผลเนื้อหำ กำรสอบอัตนัยและปรนัย
5) กำรประเมินผลงำนและกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
6) ประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
7) กำรนำเสนองำน
8) กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และกิจกรรม
9) กำรโต้ตอบ ถกเถียงและกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ มีวิจำรณญำณ และมีเหตุผล
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริง ทำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลจำกหลักฐำนได้
2) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำร
3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) บรรยำย
2) ยกตัวอย่ำงกำรศึกษำ
3) อภิปรำยรำยกลุ่มย่อย
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)
5) วิเครำะห์กรณีศึกษำ (Case Study)
6) กำรเรี ยนรู้ผ่ ำนกำรทำงำนกลุ่ มโดยใช้ Project-Based Learning ในกำรสร้ำงสรรค์งำน
ศิลปะร่วมกัน
7) อภิปรำยประกอบสื่อ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กำรสอบแบบปรนัยและอัตนัย
2) กำรประเมินผลรำยงำนกลุ่มและรำยงำนย่อย
3) กำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น
4) กำรประเมินผลงำนและสร้ำงสรรค์ผลงำน
5) กำรประเมินกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย
6) กำรนำเสนองำน (presentation)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นำควำมรู้ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบำทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่ม
52

2) ทำงำนกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อผลงำนที่มีคุณภำพ
3) วำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) อภิปรำยกลุ่ม
2) ทำรำยงำนกลุ่ม
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กำรโต้ตอบถกเถียงและกำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
2) กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำมำรถสื่อสำร ใช้สถิติ/คณิตศำสตร์เพื่อทำควำมเข้ำใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สำมำรถสื่ อสำรภำษำไทยและภำษำอั งกฤษได้อ ย่ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ และเลื อกใช้
รูปแบบที่เหมำะสม
2) สำมำรถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม
ในชีวิตประจำวัน
3) มี ทั ก ษะพื้ น ฐำนและประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร กำร
นำเสนอ กำรสืบค้นข้อมูล เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงรู้เท่ำทัน
5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั กษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self-directed Learning) โดยก ำหนดแหล่ ง ค้ น คว้ ำ ในสื่ อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2) นำเสนอผลงำนผ่ำนสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำงำนกลุ่มโดยใช้ Project-Based Learning ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนศิลปะร่วมกัน
4) กำรมอบหมำยกำรทำรำยงำนกลุ่มและรำยงำนเดี่ยว
5) กำรแนะนำแหล่งข้อมูลเบื้องต้น
6) กำรสอนในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Evaluation)
2) ประเมินจำกกำรสังเกตในกำรนำเสนองำน
3) ประเมินควำมสำมำรถจำกกำรใช้สื่อในกำรนำเสนอ
4) กำรประเมินรำยงำน/ชิ้นงำน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีควำมเข้ำใจในควำมเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น
1.2) มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลำ
1.3) มีสำนึกสำธำรณะ และมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี
2. ด้านความรู้
2.1) มีควำมรู้ในศำสตร์ของรำยวิชำ
2.2) สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำง ๆ เข้ำกับกำรดำเนินชีวิต
2.3) แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริง ทำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลจำกหลักฐำนได้
3.2) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
จินตนำกำร
3.3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบำทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่ม
4.2) ทำงำนกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อผลงำนที่มีคุณภำพ
4.3) วำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ และเลือกใช้
รูปแบบที่เหมำะสม
5.2) สำมำรถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม
ในชีวิตประจำวัน
5.3) มีทักษะพื้ น ฐำนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศในกำรติดต่อสื่ อสำร กำร
นำเสนอ กำรสืบค้นข้อมูล เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงรู้เท่ำทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
 หมำยถึง ควำมรับผิดชอบหลัก
 หมำยถึง ควำมรับผิดชอบรอง
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา

1. วิชาภาษา
GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วมสมัย
GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด
GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน
GEN64-124 ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำ
GEN64-125 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร
GEN64-126 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรนำเสนอ
2. วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN64-131 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก
GEN64-132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์
3. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GEN64-141 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจยั
GEN64-142 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน
GEN64-143 เทคโนโลยีสำรสนเทศและปัญญำประดิษฐ์
4. วิชาสหศาสตร์
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร
GEN64-152 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 1
GEN64-153 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 2
GEN64-154 เทคนิคกำรสื่อสำรในสังคมร่วมสมัย

5. ทักษะการวิเคราะห์
4. ทักษะ
ตัวเลขการสื่อสาร การรู้
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
2. ความรู้
สารสนเทศและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ความรับผิดชอบ
ต้องพัฒนา
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3










 

















 
 









      

    

    

    

    
      
      









   
   













     

      

         

























 
 


 
    
    
     












  
  
  
















ข. มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษำจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สำมำรถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่ำงรำบรื่น
และเป็ น ประโยชน์ ต่อ ส่วนรวม ดังนั้ นอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละวิช ำต้องพยำยำมสอดแทรกเนื้อหำที่เกี่ยวกับ
ประเด็นต่อไปนี้ทั้ง 3 ข้อ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับเนื้อหำทำงวิช ำกำรที่
ศึกษำ รวมทั้งอำจำรย์ผู้สอนก็ต้องมีคุณสมบัติด้ำนคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 3 ข้อ เช่นกัน ได้แก่
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีควำมสำคัญทำงธุรกิจ สำมำรถจัดกำร
ปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพทำงธุรกิจ
2) มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลำเคำรพและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
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3) มีสำนึกสำธำรณะ และมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้ อื่น มีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) รณรงค์ส่งเสริม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำ
แต่งกำยตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย รู้จักกำลเทศะในกำรแต่งกำย กำรพูดจำ และปฏิบัติ
ตนได้อย่ำงเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์
2) กำหนดให้นักศึกษำต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยส่ งงำนภำยใน
เวลำที่กำหนด ทั้งงำนเดี่ยวและงำนกลุ่ม โดยในกำรทำงำนกลุ่ม นักศึกษำต้องรู้หน้ำที่ของกำร
เป็นผู้นำกลุ่มและกำรเป็นสมำชิกที่ดีของกลุ่ม มีควำมซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในกำรสอบหรือ
ลอกกำรบ้ำนของผู้อื่น เป็นต้น
3) อำจำรย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม รวมถึงจรรยำบรรณของวิชำชีพในทุกรำยวิชำ โดยยกตัวอย่ำงจำกสถำนกำรณ์จริง
บทบำทสมมติ หรือ กรณีตัวอย่ำง รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4) อำจำรย์ผู้สอนต้องจัดให้มีกำรวัดในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมทุกภำคกำรศึกษำ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เป็นข้อสอบ อำจใช้ ก ำรสั ง เกตพฤติ ก รรมระหว่ ำ งทำกิ จ กรรมที่กำหนด มีกำรกำหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนควำมประพฤติของนักศึกษำ
5) อำจำรย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม และเข้ำร่วมโครงกำร
ต่ำงๆที่จัดขึ้น
6) สนับสนุนให้นักศึกษำจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมที่
แสดงออกถึงควำมเสียสละและควำมพอเพียง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สังเกตพฤติกรรม และประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่ำงร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2) ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมกำหนดระยะเวลำ
ที่มอบหมำย
3) ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในงำนที่ ได้รับ มอบหมำยทั้งงำนเดี่ย วและงำนกลุ่ม คุณภำพ
ของงำนและกำรมีส่วนร่วมในงำนนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วย กำรประเมินตนเอง กำรประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนร่วมกลุ่ม และกำรประเมินโดยอำจำรย์ผู้สอน
4) ประเมิน จำกกำรมีส่ว นร่ว ม และควำมพร้อมเพรียงของนักศึกษำ ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
5) ประเมิน จำกจำนวนนักศึกษำที่ทำกำรทุจริตในกำรสอบ หรือกระทำผิดกฎระเบียบด้ำน
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย
2. ด้านความรู้
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษำต้องมีควำมรู้และเชี่ยวชำญในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรเงิน และศำสตร์อื่นๆที่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง สำมำรถคิดและวิเครำะห์
ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถนำมำตรฐำนควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ได้ โดยต้องมีมำตรฐำนควำมรู้ครอบคลุม ดังนี้
1) มีควำมรู้ในศำสตร์ของรำยวิชำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในรำยวิชำที่ศึกษำ
2) สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำกับกำรดำเนินชีวิต โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำร
ปฏิบัติกำร กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ
3) แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิ ชำชีพด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจ กำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรำยวิชำที่ศึกษำ รวมทั้งมีควำม
เข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กำรสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่
1) กำรบรรยำยถึง เนื้อ หำหลัก ของแต่ล ะวิช ำ ซึ่ง ครอบคลุม ถึงสำระสำคัญ ของศำสตร์ด้ำ น
กำรจัดกำรธุรกิจ กำรเงินและ/หรือควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
2) ยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำจริงในเชิงวิเครำะห์ และเน้นให้เกิดกำรนำไปประยุกต์ใช้ในกำรทำงำน
กระตุ้นให้เกิดควำมคิดตำมหลักของเหตุและผล ชี้ให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกับกำร
ประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจปัจจุบันเพื่อให้ง่ำยในกำรเข้ำใจ
3) กำรเรียนโดยใช้ปัญหำเป็นพื้นฐำน
4) กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง โดยกำรให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำไปเรียนรู้ในองค์กรจริงได้ใช้
ทฤษฎีและเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่เรียน
และเข้ำใจสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวเนื่อง
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะควำมสำมำรถในกำรค้นคว้ำด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน
มีกำรมอบหมำยงำน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีกำรฝึกฝนทักษะด้ำนต่ำงๆ รู้จักวิเครำะห์และแก้ปัญหำ
ด้วยตนเอง มีกำรพัฒนำค้นหำควำมรู้แล้วมำเสนอเพื่อสร้ำงทักษะในกำรอภิปรำย นำเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
6) กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำให้ครอบคลุมในทุกด้ำน โดย
1) กำรทดสอบ ได้แก่ กำรทดสอบย่อย กำรสอบกลำงภำค และปลำยภำค
2) กำรประเมินผลสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยทั้งในลักษณะของงำนเดี่ยว และ
งำนกลุ่ม ทั้งในรูปแบบกำรทำรำยงำนและกำรนำเสนอปำกเปล่ำ
3) กำรประเมินผลโดยองค์กรที่รับนักศึกษำเข้ำไปเรียนรู้งำน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริง ทำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลจำกหลักฐำนได้จำกหลำยแหล่ง
และมี ป ระสิ ท ธิภ ำพด้ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ ได้ส ำรสนเทศที่ เป็ น ประโยชน์ ในกำรใช้งำนตำม
สถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจ
2) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร
สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำและประสบกำรณ์เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทำงธุรกิจและสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3) ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ และสำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือก
และผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ทำให้เกิดกำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมำยงำนเพื่อให้นักศึกษำได้ค้นคว้ำ และหำคำตอบด้วยตนเอง
2) มอบหมำยงำนเพื่อให้นักศึกษำได้แก้ปัญหำจำกกรณีศึกษำ
3) ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น อภิ ป รำยแนวทำงแก้ ปั ญ หำในหลำกหลำยรู ป แบบ รวมถึ ง
อภิปรำยถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินผลตำมผลสำเร็จของงำนและควำมถูกต้องเหมำะสมของสำรสนเทศที่นำมำใช้
2) ประเมิน ผลตำมผลกำรดำเนิน งำนของงำนที่ได้รับ มอบหมำย รวมไปถึง ควำมถูกต้อง
เหมำะสมของทฤษฎีหรือแนวคิดที่นำมำใช้
3) ประเมินผลโดยกำรสอบ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม
นักศึกษำจะต้องบรรลุผลกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบำทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่ ม
สำมำรถแสดงภำวะผู้นำ และบทบำทสมำชิกของกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตัว
เชิงวิชำชีพได้
2) ทำงำนกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อผลงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและ
ควำมเห็นต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ เอื้อต่อกำรแก้ไขปัญหำของทีม
3) วำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมำยงำนให้นักศึกษำได้ร่วมทำเป็นกลุ่ม
2) จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สมำชิกได้ร่วมกันเสนอแนวทำงแก้ปัญหำ
3) กำหนดแผนกำรส่งควำมคืบหน้ำของงำนและรำยชื่อสมำชิกที่รับผิดชอบ
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4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รั บผิด ชอบ
1) ประเมินผลจำกแบบประเมินตนเองและเพื่อนร่วมงำน
2) ประเมิ น ผลจำกพฤติ ก รรมและกำรแสดงออกของนั ก ศึ ก ษำในกำรนำเสนองำนกลุ่ ม
ในชั้นเรียน
3) ประเมินผลจำกควำมคืบหน้ำของงำนที่ได้รับมอบหมำย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึ กษำสำมำรถสื่ อสำร ใช้ ส ถิ ติ /คณิ ตศำสตร์ เพื่ อท ำควำมเข้ ำใจข้ อมู ล และใช้ เทคโนโลยี
สำรสนเทศได้นักศึกษำจะต้องบรรลุผลกำรเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบที่
เหมำะสมและจำเป็นต่อกำรทำธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สำมำรถเลื อกประยุ กต์ ใช้เทคนิคทำงสถิติ ห รือคณิ ตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมใน
ชีวิตประจำวันและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
3) มีทักษะพื้นฐำนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำร กำรนำเสนอ กำร
สืบค้นข้อมูล เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงรู้เท่ำทัน สนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของธุรกิจ
5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้พัฒนาผลการเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกำรเรียนกำรสอน โดยอำศัยกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เพื่อใช้แก้ปั ญหำหรือหำคำตอบ
2) มอบหมำยงำนเพื่อให้นักศึกษำได้นำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
3) มอบหมำยงำนเพื่อให้นักศึกษำได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรแก้ปัญหำ
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินผลจำกกำรสอบ
2) ประเมินผลจำกกำรสอบ กำรตอบคำถำมและกำรนำเสนอผลงำนของนักศึกษำ
3) ประเมินผลจำกกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
4) ประเมินผลจำกผลสำเร็จของงำน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีค วำมสำคัญทำงธุรกิจ สำมำรถ
จัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพทำงธุรกิจ
1.2) มี ค วำมรับ ผิด ชอบ มีว ิน ัย ซื ่อ สัต ย์ ตรงเวลำเคำรพและปฏิ บั ติ ต ำมกฎ ระเบีย บ และ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.3) มีสำนึกสำธำรณะ และมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้ อื่น มีควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ด้านความรู้
2.1) มีควำมรู้ในศำสตร์ของรำยวิชำทำงด้ำนบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในรำยวิชำที่ศึกษำ
2.2) สำมำรถเชื่อมโยงศำสตร์ต่ำงๆ เข้ำกับกำรดำเนินชีวิต โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจ
กำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำร
ปฏิบัติกำร กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ
2.3) แสวงหำควำมรู้ตลอดชีวิต มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำร
จัดกำรธุรกิจ กำรเงิน และ/หรือด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรำยวิชำที่ศึกษำ รวมทั้งมีควำม
เข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สำมำรถค้นหำข้อเท็จจริ ง ทำควำมเข้ำใจ และประเมินข้อมูลจำกหลักฐำนได้จำกหลำย
แหล่งและมีประสิทธิภำพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่เป็นประโยชน์ในกำรใช้งำนตำม
สถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจ
3.2) สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำร
สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำและประสบกำรณ์เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำ
ทำงธุรกิจและสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3.3) ประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ใหม่ และสำมำรถคิ ด ค้ น ทำงเลื อ ก วิเครำะห์
ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มีควำมสำมำรถในกำรตัดสิน ใจเลือก
ทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ ทำให้เกิดกำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบำทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐำนะผู้นำและสมำชิกกลุ่ม
สำมำรถแสดงภำวะผู้นำ และบทบำทสมำชิกของกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตัว
เชิงวิชำชีพได้
4.2) ทำงำนกลุ่มอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อผลงำนที่มีคุณภำพ สำมำรถแสดงควำมคิดริเริ่มและ
ควำมเห็นต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ เอื้อต่อกำรแก้ไขปัญหำของทีม
4.3) วำงแผนและรับผิดชอบในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำตนเอง วิชำชีพและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1) สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเลือกใช้รูปแบบที่
เหมำะสมและจำเป็นต่อกำรทำธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.2) สำมำรถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมใน
ชีวิตประจำวันและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
5.3) มีทักษะพื้นฐำนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำร กำรนำเสนอ
กำรสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ กำรแสวงหำควำมรู้ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งอย่ ำ งรู้ เท่ ำ ทั น สนั บ สนุ น กำร
ดำเนินงำนของธุรกิจ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
(PLOs)
PLO1 สำมำรถอธิบำย
- Discussions
หลักกำร ควำมรู้พื้นฐำน และ - Assignment Assessments
แนวคิดในกำรจัดกำรธุรกิจและ - Projects
กำรเงิน
- Formative Evaluation

PLO2 แสดงออกถึงควำมมี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตสำนึกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

- Exam Evaluations
- Evaluation of Work Assignment
- Projects
- Observations
- Questioning
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กลยุทธ์การสอน
- กำรสอนแบบบรรยำยและอภิ ป รำย
ป ร ะ ก อ บ สื่ อ (Lecture and discussion
method)
- ยกตั ว อย่ ำ งกรณี ศึ ก ษำ และวิ เครำะห์
กรณีศึกษำ (Case Study)
- กำรสอนแบบเน้ น กำรแสวงควำมรู้ ด้ ว ย
ตนเอง (Self-study method) โดยกำหนด
แหล่งค้นคว้ำในสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- โครงงำน (Project Method)
- ใ ช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐ ำ น ใ น ก ำ ร เรี ย น รู้
(Community-Based Learning)
- กำรสอนแบบบรรยำยและอภิ ป รำย
ป ร ะ ก อ บ สื่ อ (Lecture and discussion
method)
- ยกตั ว อย่ ำ งกรณี ศึ ก ษำ และวิ เครำะห์
กรณีศึกษำ (Case Study)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
(PLOs)

PLO3 มีทักษะกำรใช้ภำษำ
และกำรสื่อสำร กำรทำงำน
เป็นทีม และประสำนควำม
ร่วมมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

PLO4 สำมำรถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรธุรกิจและกำรเงิน

PLO5 สำมำรถประยุกต์องค์
ควำมรู้เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และ/หรือประกอบธุรกิจของ
ตนเองได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

- Peer-Assessments
- Questioning
- Discussions
- Group-Work Evaluation
- Observations

- Peer-Assessments
- Group-Work Evaluation
- Assignment Assessments
- Exam Evaluations
- Observations
- Formative Evaluation

- Peer-Assessments
- Problem Solving
- Group-Work Evaluation
- Assignment Assessments
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กลยุทธ์การสอน
- กำรสอนแบบมุ่ ง เน้ น กำรคิ ด วิ เ ครำะห์
(Criticality based method)
- กำรใช้คำถำม (Questioning Method)
- ใ ช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐ ำ น ใ น ก ำ ร เรี ย น รู้
(Community-Based Learning)
- กำรปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของครู
ต้นแบบ (Role Model)
- กำรสอนแบบบรรยำยและอภิ ป รำย
ป ร ะ ก อ บ สื่ อ (Lecture and discussion
method)
- ยกตั ว อย่ ำ งกรณี ศึ ก ษำ และวิ เครำะห์
กรณีศึกษำ (Case Study)
- โครงงำน (Project Method)
- ใ ช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐ ำ น ใ น ก ำ ร เรี ย น รู้
(Community-Based Learning)
- กำรสอนแบบบรรยำยและอภิ ป รำย
ป ร ะ ก อ บ สื่ อ (Lecture and discussion
method)
- ยกตั ว อย่ ำ งกรณี ศึ ก ษำ และวิ เครำะห์
กรณีศึกษำ (Case Study)
- กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จำลอง
(Simulation method)
- กำรสอนแบบเน้ น กำรแสวงควำมรู้ ด้ ว ย
ตนเอง (Self-study method) โดยกำหนด
แหล่งค้นคว้ำในสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรสอนแบบสำธิ ต (Demonstration
method) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม โครงงำน
กำรอบรมปฏิบัติกำร
- แบบแก้ปัญหำโดยใช้สำรสนเทศ
(Information Problem-solving
approach big 6 skills)
- โครงงำน (Project Method)
- กำรสอนแบบเน้นกรณีปัญ หำ (Problem
– based method)
- กำรสอนแบบมุ่ ง เน้ น กำรคิ ด วิ เ ครำะห์
(Criticality based method)

มาตรฐานผลการเรียนรู้
(PLOs)
มีประสิทธิภำพ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

- Exam Evaluations
- Observations
- Projects
- Formative Evaluation
- Evaluation of Work Assignment

- กำรสอนแบบใช้สถำนกำรณ์จำลอง
(Simulation method)
- กำรสอนแบบเน้ น กำรแสวงควำมรู้ ด้ ว ย
ตนเอง (Self-study method) โดยกำหนด
แหล่งค้นคว้ำในสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กำรสอนแบบสำธิ ต (Demonstration
method) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม โครงงำน
กำรอบรมปฏิบัติกำร
- โครงงำน (Project Method)
- ใ ช้ ชุ ม ช น เป็ น ฐ ำ น ใ น ก ำ ร เรี ย น รู้
(Community-Based Learning)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชา
1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
ACT62-103 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
BMF64-101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประกอบกำรในยุคดิจิทัล
BMF64-102 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร
BMF64-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ
BMF64-202 กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
BMF64-203 กำรจัดกำรกำรดำเนินงำนและโซ่
อุปทำน
BMF64-204 เศรษฐศำสตร์สำหรับกำรประกอบกำร
BMF64-205 กำรเงินธุรกิจ
BMF64-206 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
BMF64-207 กำรจัดกำรกำรตลำดในยุคดิจิทัล

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
1.คุณธรรม
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
และการใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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รายวิชา

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
1.คุณธรรม
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

 
 

             

BMF64-301 โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
BMF64-302 กำรจัดกำรกลยุทธ์
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
       
BMF64-211 นวัตกรรมและกำรพัฒนำองค์กำร
BMF64-311 กำรจัดหำเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำร

 

BMF64-312 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรประกอบ
กำรยุคดิจิทัล

  

BMF64-313 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
ทำงธุรกิจ
BMF64-314 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 1
BMF64-411 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 2
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
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รายวิชา

2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การจัดการธุรกิจ
ยุคดิจิทัล
BMF64-321 กำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงทรัพยำกร
มนุษย์เชิงดิจิทัล
BMF64-322 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
สำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจยุคใหม่
BMF64-323 กำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
BMF64-421 กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ในประเทศจีน
BMF64-422 กำรจัดกำรธุรกิจฮำลำล
BMF64-423 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรจัดกำรธุรกิจยุค
ดิจิทัล
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การเงินยุคดิจิทัล
BMF64-331 เทคโนโลยีกำรเงิน
BMF64-332 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน

5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
1.คุณธรรม
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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5.ทักษะการวิเคราะห์
4.ทักษะความสัมพันธ์
1.คุณธรรม
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
2.ความรู้
3.ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้เทคโนโลยี
รายวิชา
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
 
BMF64-333 นักลงทุนอิสระ


 



 
BMF64-431 กำรประกอบกำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ 
 

BMF64-432 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรเงินยุคดิจิทัล

    

 
3)กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
BMF64-390 เตรียมสหกิจศึกษำ
              
BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1
    
 
 


BMF64-492 สหกิจศึกษำ 2
    
 
 


4)กลุ่มวิชาเลือกเสรี

BMF64-151 ทักษะทำงกำรเงินในชีวิตประจำวัน
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4. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
4.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาและการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
A หมำยถึง ควำมสัมพันธ์โดยตรง B หมำยถึง ควำมสัมพันธ์โดยอ้อม
รายวิชา

1. กลุ่มวิชาภาษา
GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน
GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรร่วม
สมัย
GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและ
กำรพูด
GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำน
และกำรเขียน
GEN64-124 ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร
GEN64-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิง
วิชำกำร
GEN64-126 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEN64-131 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก
GEN64-132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิด
แบบวิพำกษ์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GEN64-141 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบ
วิธีวิจัย
GEN64-142 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สภำวะโลกร้อน
GEN64-143 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ปัญญำประดิษฐ์
4. กลุ่มวิชาสหศาสตร์
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร
GEN64-152 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 1
GEN64-153 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 2
GEN64-154 เทคนิคกำรสื่อสำรในสังคมร่วม
สมัย

มีสุขภาพที่ดี
ทุกด้าน
(Well
Being)

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เข้าใจโลกและ
มีวิธีคิดอย่าง
มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะด้านการ
มีความซาบซึ้ง
เป็นพลเมืองที่ดี มีความใฝ่รู้
เป็นระบบและ
ที่ดี
บริหารจัดการ
ในคุณค่าและ
ของโลก
ใฝ่เรียน
คิดเชื่อมโยง
(Communication (Management
ความงาม
(Global
(Curiosity)
(Systems
Skill)
Skill)
(Aesthetics)
Citizen)
Thinking)

B

B

A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

B

A

B
B

A
A

A
A

A
A

A
A

B
B

B
B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

B

B

A

B

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

B

B

A

B

A

A

A

B

B

B

B
A
A

B
A
A

A
B
B

A
A
A

A
B
A

A
A
A

B
A
A

B

B

A

A

A

B

A
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4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes, PLOs)
ลาดับที่

รายวิชา
Credit

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
1
GEN64-011
ภำษำไทยพื้นฐำน
2
GEN64-111
ภำษำไทยเพื่อกำร
สื่อสำรร่วมสมัย
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
3
GEN64-021
ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
4
GEN64-121
ทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ
5
GEN64-122
ภำษำอังกฤษสำหรับ
กำรฟังและกำรพูด
6
GEN64-123
ภำษำอังกฤษสำหรับ
กำรอ่ำนและกำร
เขียน
7
GEN64-124 ทักษะ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สนทนำ
8
GEN64-125
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรเชิงวิชำกำร
9
GEN64-126
ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
นำเสนอ
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
GEN64-131 ควำม
เป็นไทยและพลเมือง
โลก
11
GEN64-132 ปรัชญำ
จริยศำสตร์ และวิธี
คิดแบบวิพำกษ์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
GEN64-141 กำร
แสวงหำควำมรู้และ
ระเบียบวิธีวิจัย
13
GEN64-142 กำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสภำวะโลกร้อน
14
GEN64-143
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และปัญญำประดิษฐ์
5) กลุ่มวิชาบูรณาการ
15
GEN64-151
นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบกำร
GEN64-152 กีฬำ
16
และกำรออกกำลัง

บรรยาย

หน่วยกิต
ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

PLO1

Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3
PLO4

Ap

2

2

0

4

3

2

2

5

2

2

0

4

2

2

0

4

Ap

2

2

0

4

Ap

2

2

0

4

4

4

0

8

Ap

3

3

0

6

Ap

3

3

0

6

Ap

3

3

0

6

Un

3

3

0

6

Un

3

2

2

5

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

2

1

2

3

Ap
Ap

Ap

Ap
Un
Ap
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Un
Ap

PLO5

ลาดับที่

รายวิชา

กำย 1
GEN64-153 กีฬำ
17
และกำรออกกำลัง
กำย 2
18
GEN64-154 เทคนิค
กำรสื่อสำรในสังคม
ร่วมสมัย
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28

29

ACT62-103 กำร
บัญชีเพื่อกำรจัดกำร
ธุรกิจ
BMF64-101 ควำมรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประกอบกำรในยุค
ดิจิทัล
BMF64-102 กำร
จัดกำรและพฤติกรรม
องค์กำร
BMF64-201
คณิตศำสตร์และสถิติ
ธุรกิจ
BMF64-202
กฎหมำยธุรกิจและ
ภำษีอำกร
BMF64-203 กำร
จัดกำรกำรดำเนินงำน
และโซ่อุปทำน
BMF64-204
เศรษฐศำสตร์สำหรับ
กำรประกอบกำร
BMF64-205 กำรเงิน
ธุรกิจ
BMF64-206 กำร
จัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์ในยุคดิจิทัล
BMF64-207 กำร
จัดกำรกำรตลำดใน
ยุคดิจิทัล
BMF64-301
โปรแกรมประยุกต์
ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

หน่วยกิต
ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

PLO1

บรรยาย

2

1

2

3

Ap

2

2

0

4

Ap

4

3

2

7

4

3

2

7

4

4

0

4

4

4

Un

AP

AP

8

Un

Ap

Ap

0

8

Ap

4

0

8

Ap

4

3

2

7

Ap

4

3

2

7

4

3

2

7

4

3

2

7

4

3

2

7

Ap

4

3

2

7

Un
Un

An

Ev

Un
Ap

Ap
Un

Ap

Ap

Ap

Un

Ap

Ap

Ap

BMF64-302 กำร
จัดกำรกลยุทธ์

4

3

2

7

31

MAT61-001
คณิตศำสตร์พื้นฐำน

0

0

0

4

4

3

2

7

Un

4

4

0

8

Un
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PLO5

Ap
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2)กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
32
BMF64-211
นวัตกรรมและกำร
พัฒนำองค์กำร
33
BMF64-311

Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3
PLO4

Credit

Ap
Ap

Ap

Ap
An

Ap

Ap

Ap

Ap

ลาดับที่

รายวิชา
Credit

กำรจัดหำเงินทุน
สำหรับผู้ประกอบกำร
34
BMF64-312
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ในกำรประกอบกำรยุค
ดิจิทัล
35
BMF64-313
กำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ของ
โครงกำรทำงธุรกิจ
36
BMF64-314 กำรบ่ม
เพำะธุรกิจ 1
37
BMF64-411 กำรบ่ม
เพำะธุรกิจ 2
2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
38
BMF64-321 กำร
พัฒนำและ
เปลี่ยนแปลง
ทรัพยำกรมนุษย์เชิง
ดิจิทัล
39
BMF64-322 กำร
จัดกำรธุรกิจระหว่ำง
ประเทศสำหรับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
ยุคใหม่
40
BMF64-323 กำร
จัดกำรธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืน
41
42
43
44

BMF64-421 กำร
จัดกำรธุรกิจสมัยใหม่
ในประเทศจีน
BMF64-422 กำร
จัดกำรธุรกิจฮำลำล
BMF64-423 หัวข้อ
เฉพำะด้ำน: กำร
จัดกำรธุรกิจยุคดิจิทัล
BMF64-331
เทคโนโลยีกำรเงิน

BMF64-332 กำร
วิเครำะห์รำยงำนทำง
กำรเงิน
46
BMF64-333 นัก
ลงทุนอิสระ
47
BMF64-431 กำร
ประกอบกำรธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์
48
BMF64-432 หัวข้อ
เฉพำะด้ำน: กำรเงิน
ยุคดิจิทัล
3) กลุ่มวิสาหกิจศึกษา
49
BMF64-390 เตรียม
สหกิจศึกษำ
50
BMF64-491 สหกิจ
ศึกษำ 1

บรรยาย

หน่วยกิต
ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

PLO1

Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3
PLO4
Ap

Ap

Ap

Ap

Ap

Ap

PLO5

Ap

4

4

0

8

Un

4

3

2

7

Ap

4

3

2

7

Ap

Ap

4

3

2

7

Ap

Ap

4

3

2

7

Un

Ap

Ap

4

4

0

8

Un

Ap

Ap

4

3

2

7

Ap

2

7

Un

4

3

Un

Ap

An

Ap
Ap

Ap

Ap

Cr

Ev
Ap
Ap

4

3

2

7

Un

4

3

2

7

Ap

4

3

2

7

4

3

2

7

An

Ap

4

3

2

7

Un

Un

Ap

An

4

3

2

7

Un

Ap

Ap

Ap

4

3

2

7

Ap

1

0

2

1

Un

8

0

40

0

Ap

Ap

Ev

Ap

Un

AP

45
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Ap

Ap

Ap

Ap

ลาดับที่
51

รายวิชา

BMF64-492 สหกิจ
ศึกษำ 2
4) กลุ่มวิชาเลือกเสรี
52
BMF64-151 ทักษะ
กำรเงินใน
ชีวิตประจำวัน

Credit

บรรยาย

8

0

4

3

หน่วยกิต
ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

PLO1

40

0

Ap

2

7

Un

หมำยเหตุ ให้ระบุเป็นระดับดังนี้
Un : Understanding
Ap : Applying
An : Analyzing
Ev : Evaluating
Cr : Creating
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Program Learning Outcomes (PLOs)
PLO2
PLO3
PLO4
Ap

Ap

Ap

PLO5
Cr

Ap

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
1) กำรทวนสอบในระดับ รำยวิชำ มีก ำรประเมินทั้งในภำคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิจำรณำข้อสอบในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ให้ เป็นไปตำมแผนกำรสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
2) กำรทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภำพภำยใน เพื่อใช้ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผล
กำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
3) กำรประเมินกำรสอนของผู้สอนโดยนักศึกษำ
2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร
กำรกำหนดกลวิธีกำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำหลังสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อนำมำใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร รวมทั้งกำรประเมินคุณภำพของหลักสูตร มีกำรประเมิน
ต่อไปนี้
1) กำหนดกระบวนกำรทดสอบก่อนสำเร็จกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรประมวลควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ คือ
กำรสอบประมวลควำมรู้ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (Exit Exam) โดยจะมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำข้อสอบ
สำหรับกำรสอบประมวลควำมรู้ โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสำขำเดียวกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
2) ภำวะกำรได้งำนทำของบั ณฑิ ต โดยประเมินจำกบัณ ฑิตแต่ล ะรุ่นที่ส ำเร็จกำรศึกษำในด้ำนของ
ระยะเวลำในกำรหำงำนทำ ควำมเห็นต่อควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบกำรงำน
อำชีพ
3) กำรทวนสอบจำกผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินควำมพึงพอใจในบัณฑิตที่จบกำรศึกษำและเข้ำทำงำนใน
สถำนประกอบกำรนั้นๆ
4) กำรประเมินจำกสถำนศึกษำอื่นถึงระดับควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ ควำมพร้อม และคุณสมบัติ
ด้ำนอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้ำศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำในสถำนศึกษำนั้นๆ
5) กำรประเมินจำกบัณฑิตที่ไปประกอบอำชีพ ในส่วนของควำมพร้อมและควำมรู้จำกสำขำวิชำที่เรียน
ตำมหลักสูตร เพื่อนำมำใช้ในกำรปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
6) มีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและผู้ประกอบกำรมำประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
โดยครอบคลุมประเด็นหลักๆต่อไปนี้
1.1.1 ปรัชญำในกำรจัดกำรศึกษำและจรรยำบรรณของอำจำรย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
1.1.2 รำยละเอียดโดยภำพรวมของมหำวิทยำลัย สำนักวิชำ และหลักสูตร อำทิ โครงสร้ำง
กำรบริห ำรงำน วัฒ นธรรมองค์กร กฎระเบียบต่ำงๆที่ต้องปฏิบัติ บทบำทของหน่ว ยงำนสนับสนุนต่ำงๆที่
เกี่ยวข้อง ระบบสำรสนเทศต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ในกำรปฏิบัติภำรกิจหลัก 4 ด้ำนของอำจำรย์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนแนวทำงที่มหำวิทยำลัยใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์
1.1.4 สิทธิประโยชน์ต่ำงๆของอำจำรย์
1.2 การจัดให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
โดยกำหนดให้อำจำรย์ที่มีอำยุงำนมำกกว่ำ 3 ปี เป็นพี่เลี้ยงแก่อำจำรย์ใหม่ เพื่อเป็นที่ปรึกษำ
และให้คำแนะนำแก่อำจำรย์ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1.2.1 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในบทบำทของอำจำรย์ให้ประสบควำมสำเร็จ
1.2.2 กำรปรั บ ตั ว ให้ เข้ ำกับ สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน นอกจำกนั้ น อำจำรย์ พี่ เลี้ ย ง
จะต้องมีหน้ำที่ให้กำรติดตำมพัฒนำกำรในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆของอำจำรย์ใหม่ด้วย
1.3 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่
สิ่งที่มีควำมจำเป็นในหลักสูตร ได้แก่
1.3.1 กำรออกแบบรำยวิชำและกำรเขียนแผนกำรสอน
1.3.2 เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นกำรสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมอบรม ศึกษำดูงำน และเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรใน
สำขำที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวัดและ
กำรประเมินผล จำกสถำบันกำรศึกษำชั้นนำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2.1.2 สนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยควำมสะดวก เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อำจำรย์เข้ำร่วมกำรอบรม ศึกษำดูงำน และเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำร
ในสำขำที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำให้อำจำรย์มีควำมรู้ที่ทันสมัย
2.2.2 สนับสนุนให้อำจำรย์มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่บุคคลภำยนอก ทั้งที่เป็น
ภำคธุรกิจ หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ของตน
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2.2.3 สนับสนุนให้อำจำรย์ทำวิจัยในสำขำที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำเสนอผลงำนวิจัยในที่
ประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัย
2.2.4 สนั บ สนุ น ให้ อ ำจำรย์ จั ด ท ำผลงำนทำงวิช ำกำร เพื่ อ ส่ งเสริม กำรมี ต ำแหน่ งทำง
วิชำกำรสูงขึ้น
2.2.5 สนับสนุนให้อำจำรย์ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ
2.2.6 สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงอำจำรย์กับองค์กรอำชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำวิชำกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงแท้จริง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 จำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน และมีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตลอด
ระยะที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น
1.2 มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
(1) มีกำรจัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3)
(2) มีกำรจัดทำรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4)
(3) มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย มีผู้ประสำนงำนรำยวิชำทำหน้ำที่
รับผิดชอบในแต่ละรำยวิชำ
(4) มีกำรพัฒนำทักษะกำรสอนและกำรให้คำปรึกษำของอำจำรย์
(5) มีกำรประเมินและวิเครำะห์ข้อสอบให้ได้มำตรฐำน
(6) มีระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับรำยวิชำในหลักสูตร
1.3 มีกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำหลักสูตร
(1) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5)
(2) มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)
(3) มีกำรประเมินมำตรฐำนหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสม่ำเสมอทุก 5 ปี
2. บัณฑิต
1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
2) กำรประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครอบคลุมผลกำรเรียนรู้
อย่ำงน้ อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำงปัญ ญำ 4) ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสนเทศ
3) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
กำรรับสมัครนักศึกษำของหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล
เป็นไปตำมกระบวนกำรรับนักศึกษำของทำงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำเป็น
ผู้ดำเนินกำรและประสำนงำนต่ำงๆ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำโดยให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ให้นักศึกษำมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษำ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล ที่
ได้ว ำงแผนไว้ และสร้ ำงโอกำสกำรเรีย นรู้ ที่ส่ งเสริม กำรพัฒ นำศักยภำพนักศึก ษำและทั กษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ได้มำตรฐำนสำกล จึงสร้ำงระบบกำรทำงำนอย่ำงมี ขั้นตอนและวิธีกำร โดยมีประเด็นสำคัญ
คือ
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1) กำรมีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร
- แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรดูแลนักศึกษำตั้งแต่แรกเข้ำชั้นปีที่ 1 โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะใช้ระบบ
เว็บไซต์ของศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ในกำรเข้ำถึง ติดตำมและติดต่อกับนักศึกษำได้เองโดยตรง นอกจำกนั้นมี
กำรสื่อสำรผ่ำน Social Network ที่ได้รับควำมนิยมกันอย่ำงแพร่หลำย ทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำมีตั้งกลุ่มใน
Social Network เป็ น ชื่ อกลุ่ ม ของอำจำรย์ ที่ป รึกษำและนัก ศึกษำที่อ ยู่ในที่ ป รึกษำ ซึ่งสร้ำงควำมสะดวก
รวดเร็วในกำรประสำนงำนในเรื่องต่ำงๆ
- กำรท ำแบบฟอร์ ม กำรขอเข้ ำ พบอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำ โดยอำจำรย์ ที่ ป รึ ก ษำจะมี แ บบฟอร์ ม ที่ มี
รำยละเอียดกำรติดต่อเข้ำพบของนักศึกษำ โดยระบุวันเวลำ และหัวข้อที่ให้คำปรึกษำ เพื่อที่จะสำมำรถบันทึก
รำยละเอียดและปัญหำของนักศึกษำแต่ละรำยที่เข้ำมำให้คำปรึกษำได้
- กำรล็อคระบบกำรลงทะเบียน นักศึกษำที่มีผลกำรเรียน GPAX ต่ำกว่ำ 2.00 อำจำรย์ที่ปรึกษำจะ
ล็อคระบบกำรลงทะเบียน ทำให้นักศึกษำไม่สำมำรถลงทะเบียนได้ และจำเป็นต้องมำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เพื่อรับคำปรึกษำในเรื่องกำรวำงแผนกำรเรียน ได้ร่วมพูดคุยและปรึกษำปัญหำทำงกำรเรียน รวมทั้งปัญหำ
ส่วนตัวที่ส่งผลทำให้ผลกำรเรียนตกต่ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำจะพิจำรณำเลือกรำยวิชำที่เหมำะสมให้กับนักศึกษำ
ซึ่งจะเป็นกำรช่วยปรับปรุงผลกำรเรียนของนักศึกษำได้ดียิ่งขึ้น
2) กำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรแนะแนวกำรใช้ชีวิตของนักศึกษำ
คณำจำรย์ ในสำขำฯ จะได้ รั บ ภำระงำนในกำรเป็ น ที่ ป รึก ษำทำงวิช ำกำรให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษำ โดยมี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรวำงนโยบำยและกำหนดงบประมำณในกำรดูแลจำกระดับมหำวิทยำลัยโดยชัดเจน
คือ ศูนย์นวัตกรรมกำรเรียนและกำรสอน และ ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
- ในกำรดูแลนักศึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำฯจะใช้ระบบอำจำรย์ของมหำวิทยำลัย ซึ่ งสำมำรถใช้ร่วมกัน
ในเว็บไซต์ของศูนย์บริกำรกำรศึกษำ สำมำรถเข้ำถึง ติดตำมและติดต่อกับนักศึกษำได้เองโดยตรง
- ในด้ำนกำรดูแลและติดตำมของทำงสำขำวิชำฯได้จัดกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำทุกภำค
กำรศึกษำ ทั้งช่วงก่อนสอบกลำงภำคและก่อนสอบปลำยภำค เพื่อให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำในกำรเรียนและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ ตลอดจนติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดยอำจำรย์แต่ละท่ำน
จะเน้นกำรให้คำปรึกษำด้วยควำมเป็นกันเอง มีกำรนัดพบเพื่อให้คำปรึกษำ ณ ห้องทำงำนของอำจำรย์ ทำง
โทรศัพท์และทำง Social Media
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
คณำจำรย์ในสำขำฯ ได้มีกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
- ข้อมูลแนวโน้มจำนวนนักศึกษำคงอยู่ในแต่ละปีกำรศึกษำ
- ข้อมูลแนวโน้มจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ
- ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนักศึกษำ
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ระบบและกลไกในกำรรับอำจำรย์และแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหำวิทยำลัยมีระบบกำรรับอำจำรย์ในหลักสูตรตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหำวิทยำลัย
โดยอำจำรย์ใหม่จะต้องมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือปริญญำเอกที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสำขำที่เปิดรับ
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สมัคร โดยหลักสูตรประสำนงำนกับส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร ซึ่งหลักสูตรมีกำรวิเครำะห์ภำระงำนและ
เสนอขอกรอบอัตรำกำลังเพื่อพิจำรณำ ตำมกลไกและระบบกำรรับอำจำรย์ต่อไป
4.1.2 ระบบและกลไกกำรแต่งตั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรดำเนินกำรในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตรโดยยึดหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ โดยมีรำยละเอียด คือ อำจำรย์ในหลักสูตรร่วมกันประชุมหำรือเพื่อคัดเลือกอำจำรย์
ผู้สอนในหลักสูตรจำนวน 5 คน เพื่อเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยพิจำรณำคุณสมบัติอำจำรย์แต่ละ
ท่ำนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ แล้วเสนอรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต รผ่ ำ นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก วิ ช ำเพื่ อ พิ จ ำรณำ ต่ อ จำกนั้ น เสนอรำยชื่ อ อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่ำนที่ประชุมสภำวิชำกำรเพื่อพิ จำรณำเห็นชอบและอธิกำรบดี ลงนำมแต่งตั้งอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1.3 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรอำจำรย์ส่วนกลำง ประกอบด้วย
1) ให้อำจำรย์วิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) ให้อำจำรย์วำงแผนกำรส่งเสริมและพั ฒนำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งด้ำนกำรศึกษำ
ต่อระดับปริญญำเอกและ/หรือกำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำร
3) มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้แก่สำนักวิชำและสำนักวิชำจัดสรรมำยังหลักสูตรตำมลำดับ
4) อำจำรย์ในหลักสูตรจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพัฒนำ
ตนเองในกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร/วิจัยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขอตำแหน่งทำงวิชำกำร และเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก
5) มีกำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์ ในหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีกำรทำวิจัยและเขียนบทควำมวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
6) ส่วนทรัพยำกรมนุษย์และองค์กร ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอกและ
กำรขอตำแหน่ งในรูป แบบกำรอบรมสัมมนำ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ ของส่วนทรัพยำกรมนุษย์และ
องค์กร
4.1.4 หลักสูตรได้มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณำจำรย์เพิ่มเติม ตำมควำมเหมำะสมของ
ภำระงำนและควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล ดังนี้
1) มอบหมำยให้อำจำรย์แต่ละท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงกำร
2) มีกำรติดตำมกำรทำงำนของแต่ละฝ่ำย โดยมีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและปัญหำต่ำงๆ
ในกำรทำงำน ผ่ำนที่ประชุมหลักสูตร
3) ร่วมประชุมเพื่อหำแนวทำงพัฒนำ ปรับปรุง รวมถึงแก้ปัญหำร่วมกันในแต่ละโครงกำร
4.1.5 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์
หลักสูตรได้พัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์ในหลักสูตร โดย พัฒนำทักษะกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรทำวิจัย ดังนี้
1) ส่งเสริมให้อำจำรย์ เพิ่มพูนควำมรู้เพื่อนำไปใช้สำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัย
บริกำรวิชำกำร และกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน กำรศึกษำต่อ ฝึกอบรมทั้งในและ
นอกมหำวิทยำลัย ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/
หรือต่ำงประเทศหรือกำรลำเพื่อเพิ่มพูน ประสบกำรณ์ เพื่อพัฒ นำศักยภำพสำหรับกำรศึกษำต่อและกำรสู่
ตำแหน่งทำงวิชำกำรที่สูงขึ้น
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2) ส่งเสริมให้อำจำรย์ในสำขำวิชำฯ ได้มีโอกำสศึกษำดูงำน และเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ
จำกภำคธุรกิจและชุมชนในรูปของงำนวิจัยและกำรบริกำรทำงวิชำกำร
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณำจำรย์ในสำขำฯ ได้มีกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ประเด็นดังต่อไปนี้
- ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
- ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
- ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คณำจำรย์ในสำขำฯ ได้มีกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
- ข้อมูลแนวโน้มกำรคงอยู่ของอำจำรย์
- ข้อมูลเทียบเคียงกำรคงอยู่ของจำนวนอำจำรย์หลักสูตรเดียวกันกับสถำบันอื่น
- ข้อมูลแนวโน้มควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
- ข้อมูลเทียบเคียงควำมพึงพอใจของอำจำรย์ต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรกับหลักสูตรเดียวกันในสถำบันอื่น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรมีกำรออกแบบพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงชัดเจนเพื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย
โดยพิจำรณำถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต ของมหำวิทยำลัย /สำนักวิชำ รวมทั้งตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต นักศึก ษำปัจจุบัน ศิษย์เก่ำและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่ำนกำรอนุมัติ
คณะกรรมกำรประจำสำนั กวิชำ สภำวิช ำกำรมหำวิทยำลั ย สภำมหำวิทยำลัย และได้รับกำรเห็ นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล ได้ออกแบบมำโดยมีควำมมุ่งมั่นให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในวิชำพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล โดยกำรเรียนในกลุ่ม
วิชำแกนธุรกิจ นอกจำกนั้นยังต้องกำรให้ผู้เรียนมีควำมชำนำญลุ่มลึกเฉพำะด้ำนในศำสตร์ต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดย
หลักสูตรได้มีกำรกำหนดผู้สอน ดังนี้
ด้ำนคุณสมบัติของผู้สอน : ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำต้องจบกำรศึกษำในด้ำนนั้นๆโดยตรงหรือด้ำนอื่นที่
เกี่ยวข้อง และ/หรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ในกำรสอนในรำยวิชำนั้น และ/หรืออำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ตรง
ในกำรทำงำนในสำยงำน เพื่อให้ ผู้เรี ย นได้รับควำมรู้จำกอำจำรย์ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
กำรเงิน
5.3 การประเมินผู้เรียน
1) กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ดังนี้
- กรรมกำรประจำหลักสูตรพิจำรณำ มคอ.3 และพิจำรณำควำมเหมำะสมของน้ำหนักองค์ประกอบใน
กำรประเมิน
- อำจำรย์ผู้สอนทำกำรประเมินเกณฑ์ต่ำงๆระหว่ำงภำค
- อำจำรย์ผู้สอนส่งข้อสอบ เข้ำที่ประชุมกรรมกำรประจำหลักสูตรเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของ
ข้อสอบ
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- กรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจำรณำและกลั่นกรองข้อสอบ
- อำจำรย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.5 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ เพื่อสรุปผลประเมินกำรเรียนรู้
2) กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ดังนี้
- อำจำรย์ผู้สอนส่งผลกำรเรียนรู้ (คะแนนและเกรด)
- กรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจำรณำผลกำรเรียน (กำรวัดผลคะแนนในส่วนต่ำงๆ และเกรด) และ
หำรือเปรียบเทียบผลกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำต่ำงๆ ว่ำมีควำมสอดคล้องหรือแตกต่ำงกัน ในกรณีที่พบ
ควำมไม่สอดคล้องจะหำรือเพิ่มเติมกับอำจำรย์ผู้สอน (กำรทวนสอบแผนกำรเรียนรู้)
- อำจำรย์ผู้สอนทบทวนข้อสังเกต/เสนอแนะจำกกรรมกำรฯ (ถ้ำมี) และปรับแก้ไข
- กรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำนักวิชำรับทรำบผลกำรประเมิน
3) กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ. 6 และ มคอ.7) ดังนี้
- หัวหน้ำสำขำตรวจสอบควำมครบถ้วนของกำรจัดทำ มคอ.5 ในทุกรำยวิชำ และ (ถ้ำมี) แจ้งเตือนให้
อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่ยังไม่ได้ทำให้จัดทำในระบบภำยในกำหนด
- อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนประชุมร่วมกันเพื่อพิจำรณำผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในแต่ละรำยวิชำ ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ได้จำก มคอ.5และ มคอ.6) ผลที่ได้จะนำไปสู่กำร
ประเมินหลักสูตรและจัดทำ มคอ. 7
- หัวหน้ำสำขำจัดทำ มคอ.7 โดยนำข้อมูลแนวทำงกำรปรับปรุงต่ำงๆจำกที่ประชุม และผลจำก มคอ.5
มำใช้ประกอบ ทั้งนี้กำหนดเวลำในกำรบันทึก
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหำวิทยำลัยจัดสรรงบประมำณประจำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้เพื่อจัดซื้อตำรำ สื่อ
กำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหำวิทยำลัยมีควำมพร้อมด้ำนหนังสือ ตำรำเฉพำะทำง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ ำ งพอเพี ย ง โดยที่ ศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อ กำรศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลั ย มี เอกสำรสิ่ งพิ ม พ์ แ ละ
สื่อกำรศึกษำที่สัมพันธ์กับหลักสูตร ดังนี้
บริหารธุรกิจ การจัดการ
การเงิน
ตำรำภำษำไทย-อังกฤษ
8,751
1,959
1,107
วำรสำรภำษำไทย
17
11
4
วำรสำรภำษำอังกฤษ
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
7
7
7
นอกจำกนี้ ยังมีสื่อกำรศึกษำในรูปแบบอื่นๆ เช่น VCD, DVD, CD-ROM, บริกำรห้องสมุดผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal-Link และ VLS) และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลั ก สู ตร มี ก ำรประสำนงำนกับ ศู น ย์ บ รรณสำรและสื่ อ กำรศึ ก ษำในกำรจัด ซื้ อ หนั งสื อ ต ำรำ และ
สื่อกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริกำรให้อำจำรย์และนักศึกษำได้ค้นคว้ำและใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ใน
กำรประสำนกำรจัดซื้อหนังสือนั้น อำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำจะมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะรำยชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น นอกจำกนี้อำจำรย์พิเศษที่เชิญมำสอนบำงรำยวิชำและบำงหัวข้อ ก็มีส่วนในกำร
เสนอแนะรำยชื่อหนังสือ สำหรับให้ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำจัดซื้อหนังสือด้วย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
มีคณะกรรมกำรประจำหลักสูตรประสำนงำนกับกำรจัดซื้อจัดหำหนังสือเพื่อเข้ำศูนย์บรรณสำรและ
สื่ อ กำรศึ ก ษำ และท ำหน้ ำ ที่ ป ระเมิ น ควำมพอเพี ย งของหนั งสื อ ต ำรำ นอกจำกนี้ ยั งมี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ด้ ำ นสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สื่อของอำจำรย์
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
มีกำรกำหนดตัวชี้วัดมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำตำมที่ สกอ. กำหนด โดยมีตัวบ่งชี้หลัก ดังนี้
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุม
เพื่อวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
2. มีรำยละเอียดของหลั กสู ตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้ องกั บกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี)
3. มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ให้ครบทุกรำยวิชำ
4. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
ประสบกำรณ์ ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน หลั ง
สิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ
5. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
6. มีกำรทวนสอบผลกำรเรียนร้อยละ 100 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ
7. มีกำรพัฒ นำ/ปรับ ปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
9. อำจำรย์ ประจ ำหลั กสู ตรทุกคนได้รั บกำรพั ฒนำทำงวิ ชำกำร และ/หรือวิชำชี พ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร
และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
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X

X

X X X

X

X

X X

X

X

X X X

X

X

X X X

X

X

X X X

X

X

ปีที่
1 2 3 4

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

11. ระดั บ ควำมพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษำปี สุ ด ท้ ำ ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5
จำกคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9 10 10
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
8 8 8

X

5
X
X

11 12
1-5 1-5
9 10

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มำตรฐำนตำมกรอบคุณวุฒิฯ ต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลกำรดำเนินกำรบรรลุตำม
เป้ำหมำย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจำนวนตัวบ่งชี้บังคับแล ะตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมกำรหลั กสู ตรเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบกำรประเมินกลยุท ธ์กำรสอนและน ำผลที่ ได้มำใช้ในกำร
ปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอน โดยใช้หลักของกำรมีส่วนร่วมคือกำรใช้ควำมเห็นจำก คณำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ
อำจำรย์ในหลักสู ตรหรือสำขำวิช ำ และควำมเห็ นของนักศึกษำในรำยวิชำประเมินกลยุท ธ์ และนำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำดังกล่ำวในครั้งถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมกำรหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบกำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
โดยอย่ำงน้อยจะต้องจัดให้มีกำรประเมินควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้กลยุทธ์กำร
สอนของคณำจำรย์ในหลักสูตรทุกรำยวิชำและนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงทักษะของอำจำรย์ในกำร
ใช้แผนกลยุทธ์กำรสอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำดังกล่ำวในครั้งถัดไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
คณะกรรมกำรหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยรวบรวมควำมเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักศึกษำที่
กำลังเรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทบทวนควำมเหมำะสมของกำรดำเนินกำรของหลักสูตร เพื่อ
นำข้อมูลมำพัฒนำหลักสูตรต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
จัดทำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจำปี ตำมตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมกำรประเมินที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย เพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและหลักสูตร อย่ำงน้อยทุก 2 ปี และมีกำรประเมินเพื่อพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมกำรหลักสูตร จะนำผลกำรประเมินมำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรดำเนินงำนของหลักสูตร โดยอำจกำหนดให้มีกำรประชุมภำยในหลักสูตรเพื่อวำงแผนในกำรปรับปรุง
ทั้งในระดับรำยวิชำและระดับหลักสูตรต่อไป
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
1. ชื่อหลักสูตร
(ภำษำไทย) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรเงิน
(ภำษำอังกฤษ) Bachelor of Business Administration
Program in Finance
2. ชื่อปริญญำ
(ภำษำไทย) บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน)
(ภำษำอังกฤษ) Bachelor of Business Administration
(Finance)

1. ชื่อหลักสูตร
(ภำษำไทย) หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงิน
ยุคดิจิทัล
(ภำษำอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program in
Business Management and Finance in the Digital Era
2. ชื่อปริญญำ
(ภำษำไทย) บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำรธุรกิจและกำรเงินยุคดิจิทัล)
(ภำษำอังกฤษ) Bachelor of Business Administration
(Business Management and Finance in the Digital Era)

2.เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมำยเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
จานวน 157 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2562)
40 หน่วยกิต
1) วิชำภำษำ
20 หน่วยกิต
1.1.) กลุ่มวิชำภำษำไทย
4 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
16 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
8 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
8 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชำบูรณำกำร
4 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชำสำรสนเทศ
4* หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชำแกนธุรกิจ
52 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำเอก
40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
28 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชำเอกเลือก
12 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
17 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
8 หน่วยกิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
จานวน 153 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564)
40 หน่วยกิต
1) วิชำภำษำ
19 หน่วยกิต
1.1.) กลุ่มวิชำภำษำไทย
3 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ
16 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชำสหศำสตร์
9 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชำแกนธุรกิจ
2) กลุ่มวิชำเอก
- กลุ่มวิชำเอกบังคับ
- กลุ่มวิชำเอกเลือก
3) กลุ่มวิชำสหกิจศึกษำ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

105 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

3.เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561
กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต
GEN61-001 ภำษำไทยพื้นฐำน 2(2-0-4)*
GEN61-113 ภำษำไทยเพื่อกำรสือ่ สำรร่วมสมัย 4(2-4-6)
GEN61-002 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2(2-0-4)*
GEN61-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4)
GEN61-122 กำรฟังและกำรพูดเชิงวิชำกำร 2(2-0-4)
GEN61-123 กำรอ่ำนและกำรเขียนเชิงวิชำกำร 2(2-0-4)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
กลุ่มวิชาภาษา 19 หน่วยกิต
GEN64-011 ภำษำไทยพื้นฐำน 2(2-0-4)*
GEN64-111 ภำษำไทยเพื่อกำรสือ่ สำรร่วมสมัย 3(2-2-5)
GEN64-021 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 2(2-0-4)*
GEN64-121 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2(2-0-4)
GEN64-122 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรฟังและกำรพูด 2(2-0-4)
GEN64-123 ภำษำอังกฤษสำหรับกำรอ่ำนและกำรเขียน 2(2-0-4)
GEN64-124 ทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำ 4(4-0-8)
GEN64-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร 3(3-0-6)

GEN61-124 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรเชิงวิชำกำร 4(4-0-8)
GEN61-125 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรเขียนเชิงวิชำชีพ 4(4-0-8)
GEN61-126 กำรพูดในที่สำธำรณะ 4(4-0-8)
GEN61-127ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนองำนทำงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 3(3-0-6)

GEN64-126 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ 3(3-0-6)

GEN61-128 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนองำนทำงมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 3(3-0-6)
GEN61-129 ภำษำอังกฤษสำหรับสื่อและกำรสื่อสำร 3(3-0-6)
GEN61-130 ภำษำอังกฤษในงำนวรรณกรรม 3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต
GEN61-141 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7)
GEN61-142 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 4(3-2-7)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
GEN61-151 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจยั 4(3-2-6)
GEN61-152 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 4(3-2-6)
กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4 หน่วยกิต
GEN61-171 เทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)*
กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต
GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 4(3-2-6)

รวม 40 หน่วยกิต
หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
GEN64-131 ควำมเป็นไทยและพลเมืองโลก 3(3-0-6)
GEN64-132 ปรัชญำ จริยศำสตร์ และวิธีคิดแบบวิพำกษ์ 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
GEN64-141 กำรแสวงหำควำมรู้และระเบียบวิธีวิจยั 3(2-2-5)
GEN64-142 กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภำวะโลกร้อน 3(2-2-5)
GEN64-143 เทคโนโลยีสำรสนเทศและปัญญำประดิษฐ์ 3(3-0-6)*
กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 9 หน่วยกิต
GEN64-151 นวัตกรรมและผู้ประกอบกำร 3(2-2-5)
GEN64-152 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 1 2(1-2-3)
GEN64-153 กีฬำและกำรออกกำลังกำย 2 2(1-2-3)
GEN64-154 เทคนิคกำรสื่อสำรในสังคมร่วมสมัย 2(2-0-4)
รวม 40 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 52 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 48 หน่วยกิต
ACT62-100 กำรบัญชีเบื้องต้น
4(4-0-8) ACT62-103 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ
4(3-2-7)
ACT62-200 กำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำร 4(4-0-8)
BMF64-101 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ประกอบกำรในยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
BUS62-101 กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร
BMF64-102 กำรจัดกำรและพฤติกรรม
4(4-0-8) องค์กำร
4(4-0-8)
BUS62-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ 4(4-0-8) BMF64-201 คณิตศำสตร์และสถิติธุรกิจ
4(4-0-8)
BUS62-202 กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
BMF64-202 กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
4(4-0-8)
4(4-0-8)
FIN62-101 กำรเงินธุรกิจ
4(4-0-8)
BUS62-401 กำรจัดกำรกลยุทธ์
4(4-0-8)
BMF64-203 กำรจัดกำรกำรดำเนินงำนและโซ่
อุปทำน
4(3-2-7)
BMF64-204 เศรษฐศำสตร์สำหรับกำร
ประกอบกำร
4(3-2-7)
BMF64-205 กำรเงินธุรกิจ
4(3-2-7)

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน
(นอกเหนือจากการปรับหน่วย
นับ)

1) ควบรวมรำยวิชำ
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
2) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
ตัดรำยวิชำ
ตัดรำยวิชำ
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
2) ปรับหน่วยกิต
1) เปิดรำยวิชำใหม่

BMF64-206 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
ยุคดิจิทัล
4(3-2-7)
BMF64-207 กำรจัดกำรกำรตลำดในยุคดิจิทัล 1) เปิดรำยวิชำใหม่
4(3-2-7)
BMF64-301 โปรแกรมประยุกต์ดิจิทัลสำหรับ 1) เปิดรำยวิชำใหม่
ธุรกิจ
4(3-2-7)
BMF64-302 กำรจัดกำรกลยุทธ์ 4(3-2-7) 1) เปลีย่ นรหัสวิชำ
2) ปรับหน่วยกิต
MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน
0(0-0-4) MAT61-001 คณิตศำสตร์พื้นฐำน
0(0-0-4) คงเดิม
MKT62-101 หลักกำรตลำด
4(4-0-8)
ตัดรำยวิชำนี้
BUS62-203 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
ตัดรำยวิชำนี้
4(4-0-8)
BUS62-204 กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่เชิงลึก
ตัดรำยวิชำนี้
ทำงธุรกิจ
4(3-2-7)
FIN62-301 ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรเงิน 4(2-4-6)
ตัดรำยวิชำนี้
LGT62-101 กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน 4(4-0-8)
ตัดรำยวิชำนี้
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ECN62-200 เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 4(4-0-8)
2. กลุ่มวิชาเอก
40 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 40 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 28 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
BMF64-211 นวัตกรรมและกำรพัฒนำ
องค์กำร
4(3-2-7)
BMF64-311 กำรจัดหำเงินทุนสำหรับ
ผู้ประกอบกำร
4(4-0-8)
BMF64-312 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบกำรยุคดิจิทัล
4(4-0-8)
BMF64-313 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรทำงธุรกิจ
4(3-2-7)
BMF64-314 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 1 4(3-2-7)
BMF64-411 กำรบ่มเพำะธุรกิจ 2 4(3-2-7)
FIN62-311 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน
4(4-0-8)
FIN62-312 กำรจัดกำรกำรเงิน
4(4-0-8)
FIN62-313 กำรเงินระหว่ำงประเทศ 4(4-0-8)
FIN62-314 กำรลงทุน
4(4-0-8)
FIN62-315 กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ส่วนบุคคล
4(3-2-7)
FIN62-411 วิจัยทำงกำรเงิน
4(2-4-6)
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 16 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การจัดการ
ธุรกิจยุคดิจิทัล
BMF64-321 กำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลง
ทรัพยำกรมนุษย์เชิงดิจิทัล
4(3-2-7)
BMF64-322 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
สำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจยุคใหม่ 4(4-0-8)
BMF64-323 กำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
4(3-2-7)
BMF64-421 กำรจัดกำรธุรกิจสมัยใหม่ใน
ประเทศจีน
4(3-2-7)
BMF64-422 กำรจัดกำรธุรกิจฮำลำล
4(3-2-7)
BMF64-423 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรจัดกำร
ธุรกิจยุคดิจิทลั
4(3-2-7)
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สิ่งที่ปรับเปลี่ยน
(นอกเหนือจากการปรับหน่วย
นับ)
ตัดรำยวิชำนี้

1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้

1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ
2) เปลีย่ นรหัสใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่
1) เปิดรำยวิชำใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

FIN62-316 เทคโนโลยีกำรเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก : การเงิน
ยุคดิจิทัล

4(3-2-7) BMF64-331 เทคโนโลยีกำรเงิน

สิ่งที่ปรับเปลี่ยน
(นอกเหนือจากการปรับหน่วย
นับ)

4(3-2-7) 1)
2)
FIN62-321 กำรวิเครำะห์และรำยงำนทำงกำร BMF64-332 กำรวิเครำะห์รำยงำนทำง
1)
เงิน
4(3-2-7) กำรเงิน
4(3-2-7) 2)
BMF64-333 นักลงทุนอิสระ
4(3-2-7) 1)

FIN62-324 หัวข้อเฉพำะด้ำน : กำรลงทุน
4(4-0-8)
FIN62-315 กำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ส่วนบุคคล
4(3-2-7)
FIN62-322 ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
4(4-0-8)
FIN62-323 ตรำสำรอนุพันธ์
4(4-0-8)

เปลี่ยนรหัสวิชำ
ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ
เปลี่ยนรหัสวิชำ
ปรับปรุงคำอธิบำยรำยวิชำ
เปิดรำยวิชำใหม่

BMF64-431 กำรประกอบกำรธุรกิจ
1) เปิดรำยวิชำใหม่
อสังหำริมทรัพย์
4(3-2-7)
BMF64-432 หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรเงินยุค
1) เปิดรำยวิชำใหม่
ดิจิทัล
4(3-2-7)
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้

FIN62-331 เศรษฐศำสตร์และธุรกิจอิสลำม
4(3-2-7)
FIN62-332 กำรเงินและกำรธนำคำรอิสลำม
4(3-2-7)
FIN62-333 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและตะกำฟุล
4(3-2-7)
FIN62-334 หัวข้อเฉพำะด้ำน : กำรเงินอิสลำม
4(3-2-7)
FIN62-341 กำรจัดกำรสินเชื่อ
4(4-0-8)

ตัดรำยวิชำนี้

FIN62-342 กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำง
กำรเงิน
4(2-4-6)
FIN62-343 กำรประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น
4(3-2-7)
FIN62-344 กำรประกันภัย
4(4-0-8)
FIN62-345 หัวข้อเฉพำะด้ำน : กำรวำงแผน
และประเมินทำงกำรเงิน
4(4-0-8)
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 17 หน่วยกิต
FIN62-390 เตรียมสหกิจศึกษำ
1(0-2-1) BMF64-390 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-2- 1)
FIN62-491 สหกิจศึกษำ 1
8(0-40-0) BMF64-491 สหกิจศึกษำ 1
8(0-40-0)

ตัดรำยวิชำนี้

ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
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ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
ตัดรำยวิชำนี้
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
1) เปลีย่ นรหัสวิชำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สิ่งที่ปรับเปลี่ยน
สาขาการเงิน
สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
(นอกเหนือจากการปรับหน่วย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
นับ)
FIN62-492 สหกิจศึกษำ 2
8(0-40-0) BMF64-492 สหกิจศึกษำ 2
8(0-40-0) 1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
FIN62-151 ทักษะทำงกำรเงินในชีวิตประจำวัน BMF64-151 ทักษะทำงกำรเงินใน
1) เปลี่ยนรหัสวิชำ
4(3-2-7)
ชีวิตประจำวัน
4(3-2-7)
หมายเหตุ *ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้ำงหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบแบบต่างๆ
CEFR

C2

C1

B2

A1

TOEFL ITP

(Internet-based Test)

(Paper-based Test)

(Institutional Testing
Program)

TOEIC

TOEFL CBT

IELTS

99 – 100

9

118 – 120

667 - 677

667 - 677

975 - 990

290 - 300

96.5 – 98.5

8.5

115 - 117

653 - 663

653 - 663

950 - 970

281 - 287

94 - 96

8

110 - 114

637 - 650

637 - 650

905 - 945

270 - 279

90 – 93.5

7.5

102 – 109

610 - 633

610 - 633

835 - 900

254 - 267

87 – 89.5

7

96 - 101

586 - 607

586 - 607

775 - 830

240 - 252

83.5 – 86.5

6.5

79 - 95

548 - 583

548 - 583

685 - 770

212 - 238

72 – 78

532 - 546

532 - 546

645 - 680

199 - 211

60 – 71

498 - 530

498 - 530

570 - 640

171 - 197

46 - 59

453 - 496

453 - 496

445 - 565

133 - 169

42 - 45

440 - 450

440 - 450

410 - 440

125 - 127

35 – 41

417 - 437

417 - 437

360 - 405

107 - 123

81 - 83

63.5 - 73

A2

TOEFL PBT

WU-TEP

73.5 – 80.5

B1

TOEFL IBT

60.5 - 63
59 - 60

6
5.5
5

(Computer-based Test)

54 – 58.5

4.5

32 - 34

400 - 413

400 - 413

340 - 355

97 - 103

48.5 – 53.5

4

28 - 31

387 - 398

387 - 398

310 - 335

87 - 95

40.5 - 48

3.5

25 – 27

377 - 383

377 - 383

285 - 305

80 - 85

33.5 – 40

3

21 - 24

353 - 373

353 - 373

265 - 280

67 – 77

17 – 33

1.5 - 2.5

9 – 20

310 - 350

310 - 350

130 - 260

33 - 65

0 – 16.5

0–1

0-8

310

310

0 – 125

3 – 30

เอกสารอ้างอิง
https://www.ets.org/toefl/institutions/scores/compare/
https://www.ielts.org/-/media/pdfs/comparing-ielts-and-cefr.ashx, SaudiTOEFLNetwork2011

93

CU-TEP

N/A

99 – 120

70 – 98

35 – 69

14 – 34

N/A

1.1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบแบบต่าง ๆ ที่คะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เท่ากับ 550
CEFR

WU-TEP

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL PBT

TOEFL ITP

(Internet-based Test)

(Paper-based Test)

(Institutional Testing

TOEIC

TOEFL CBT

CU-TEP

(Computer-based Test)

Program)
B2

84

6.5

80

550

550

686

213

100

TOEIC

TOEFL CBT

CU-TEP

1.2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบแบบต่าง ๆ ที่คะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เท่ากับ 500
CEFR

WU-TEP

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL PBT

TOEFL ITP

(Internet-based Test)

(Paper-based Test)

(Institutional Testing

(Computer-based Test)

Program)
B2

74

6

61

500

500

571

172

85

TOEIC

TOEFL CBT

CU-TEP

1.3 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบแบบต่าง ๆ ที่คะแนน TOEFL PBT (Paper-based Test) เท่ากับ 450
CEFR

WU-TEP

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL PBT

TOEFL ITP

(Internet-based Test)

(Paper-based Test)

(Institutional Testing

(Computer-based Test)

Program)
B1

63

5

45

450

450

440

127

69

TOEIC

TOEFL CBT

CU-TEP

1.4 ตารางเปรียบเทียบคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากข้อสอบแบบต่าง ๆ ที่คะแนน TOEIC เท่ากับ 550
CEFR

WU-TEP

IELTS

TOEFL IBT

TOEFL PBT

TOEFL ITP

(Internet-based Test)

(Paper-based Test)

(Institutional Testing

(Computer-based Test)

Program)
B1

72

5.5

58

492

492

96

550

165

82

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นายปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

โทรศัพท์ 075 672 290
โทรสำร 075 672 202
Email bpiya@wu.ac.th

1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
Energy Economics and Finance / Institute of Petroleum
Engineering, Heriot-Watt University, UK
พบ.ม.
เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ /สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
พณ.บ. กำรเงินและกำรธนำคำร / มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์สำนักวิชำกำรจัดกำร หลักสูตรบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
พนักงำนฝ่ำยบริหำรเงิน บริษัท อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหำชน)
พนักงำนฝ่ำยบริหำรเงิน บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์

ปี พ.ศ.
2550-2555
2536-2538
2532-2535
ปี พ.ศ.
2543-ปัจจุบัน
2542-2543
2539-2542

3. ความเชี่ยวชาญ
1) กำรร่วมทุนภำครัฐเอกชน (PPP)
2) กำรจัดกำรนวัตกรรมและกำรเริ่มธุรกิจใหม่
3) กำรเงินระหว่ำงประเทศ
4) กำรบริหำรกำรเงิน
5) กำรวิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรลงทุน
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
สถาบันการศึกษา
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน
กำรเงินระหว่ำงประเทศ
กำรเงินธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร
กำรวิจัยทำงกำรเงิน
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ปี พ.ศ.
2544-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน

สถาบันการศึกษา
สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

คณะ/ภาควิชา
คณะกำรบริหำรและ
จัดกำร

วิชาที่สอน
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ

ปี พ.ศ.
2563-ปัจจุบัน

คณะวิทยำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรกำรเงิน
กำรจัดกำรควำมมั่งคั่ง
หลักกำรประกันภัย
กำรเงินส่วนบุคคล
กำรจัดกำรกำรเงิน
สัมมนำทำงกำรเงิน
ตลำดกำรเงินระหว่ำงประเทศ
กำรจัดกำรโครงกำร

2563-ปัจจุบัน
2555-2560
2555-2558
2555-2557
2555-2557
2547-2550
2543-2549
2543-2549

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
Atcharawan Rattanaphan, Piya Parnphumeesup, Pankaewta Lakkanawanit, and Arus
Kongrungchok (2019), Accounting Practices and Disclosures for Carbon Credits
of ASEAN Countries, Communication on Stochastic Analysis, 8, 1-16.
Warit Wipulanusat, Nakhon Kokkaew, Piya Parnphumeesup, and Jirapol Sunkpho
(2019). Exploratory and confirmatory factor analysis of measurement scale for
psychological attachment to an organization, WMS Journal of Management, 8,
1-11.
Tatcha Sampim, Nakhon Kokkaew, and Piya Parnphumeesup (2017), Risk Management
in Biomass Power Plants Using Fuel Switching Flexibility, Energy Procedia, 138,
1099-1104.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
กัญ ญนิ จ วิเชียรรัตน์ และปิ ย ะ ปำนผู้มีทรัพย์ , แนวทำงกำรส่ งเสริมสุขภำพผู้สู งอำยุผ่ำนโรงเรียน
ผู้สูงอำยุ: กรณีศึกษำจังหวัดเชียงรำย, กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3,
31 กรกฎำคม 2561, หน้ำ 690-695.
เสำวนีย์ บุ ญละเอียด, พลอยไพลิน เอ้งฉ้วน, กำระเกตุ บุญสวัสดิ์ , รัชนีกร แซ่ลิ่ม , สุจำรี จิตรพินิต
รุ่งเรือ ง, สุ ดำรั ตน์ ส มดิษ ฐ และปิ ยะ ปำนผู้ มีท รัพ ย์ , ควำมตั้งใจใช้ บริก ำรระบบช ำระเงิน
ออนไลน์ผ่ ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงิน ของประชำชนในประเทศไทย, กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 5, 29 มิถุนำยน 2560, หน้ำ
819-831.
อรัญญำ เลขำลักษณ์, สิรำวรรณ บัวขนำบ, มนต์ศิริ คงยิ้ม, สุประวีณ์ ศรีคง, เสำวคนธ์ ช่วยนุกูล , พิ
ชยำ เคล้ำคลิ้ง และปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์ , แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบอำชีพผู้ค้ำแผงลอยใน
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จังหวัดนครศรีธรรมรำช, กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ครั้งที่ 4, 13 พฤษภำคม 2559.
5.3 หนังสือ/ตารา/เอกสารการสอน
ปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์. (2563). กำรเงินธุรกิจ. มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.
6.เกียรติคุณและรางวัล
ครูดีเด่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2549
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางสาวพรเพ็ญ ทิพยนา
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 248
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email tpornpen@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
กำรเงิน/สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
บธ.ม.
บริหำรธุรกิจ/มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
บธ.บ.
บริหำรธุรกิจ/มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์ประจำหลักสูตรบริหำรธุรกิจสำนักวิชำกำรจัดกำร/ มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์
อำจำรย์ประจำสำขำกำรเงิน คณะบริหำรธุรกิจ / มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
นักวิเครำะห์สินเชื่อ ฝ่ำยแฟคตอริ่งระหว่ำงประเทศ / บริษัท นครหลวงแฟค
ตอริ่ง จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหน้ำที่ L/C ส่วนนำเข้ำ/ บริษัท อุตสำหกรรมปิโตรเคมิกัลไทย จำกัด
(มหำชน)
นักบัญชี แผนกสินเชื่อกำรค้ำและกำรเงินสำหรับนำเข้ำส่งออก / บริษัท ไทย
อมฤตบริวเวอรี่ จำกัด

ปี พ.ศ.
2551-2558
2539-2542
2532-2535
ปี พ.ศ.
2547-ปัจจุบัน
2543-2546
2540-2542
2538-2539
2536-2537

3. ความเชี่ยวชาญ
Corporate/Entrepreneurial Finance,Financial Feasibility,Management of Community
Enterprise/Community Financial Organization
4. ประสบการณ์การสอน
มี

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน
ประกันภัยและกำรจัดกำรควำม
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
เสี่ยง
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรเงิน
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ปี พ.ศ.
2562-ปัจจุบัน
2562-ปัจจุบัน

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น
ทักษะทำงกำรเงินใน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
ชีวิตประจำวัน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สหกิจศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจ 1

2562-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร ปฏิบัติทักษะวิชำชีพ

2560-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
วิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สหกิจศึกษำบริหำรธุรกิจ 2
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน
กำรวิจัยทำงธุรกิจ

2560-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร วิจัยกำรเงิน
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรำสำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
อนุพันธ์
ประสบกำรณ์วิชำชีพหลักสูตร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรจัดกำรกำรเงิน

2556-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรเงินธุรกิจ
ตลำดกำรเงินและสถำบัน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
กำรเงิน
กำรประเมินรำคำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์เบื้องต้น
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร ตลำดและสถำบันกำรเงิน

2547-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สัมมนำทำงกำรเงิน

2550-2558

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร เศรษฐศำสตร์ธุรกิจกำรเงิน
กำรวำงแผนและควบคุม
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
ทำงกำรเงิน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรจัดกำรกลยุทธ์
คณิตศำสตร์เศรษฐศำสตร์และ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
ธุรกิจ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนธุรกิจ
กำรวิเครำะห์และประเมิน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
โครงกำร

2550-2550
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2562-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน
2548-ปัจจุบัน
2557-2558
2556-2557
2555-2557

2550-2550
2549-2549
2549-2549
2549- 2549
2548- 2549

คณะ/ภาควิชา
วิชาที่สอน
สำนักวิชำกำรจัดกำร
รำยงำนกำรเงินและกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (ประกำศนียบัตร
วิเครำะห์งบกำรเงิน
บัณฑิต)
กำรเงินกำรธนำคำรและตลำด
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
กำรเงิน
กำรจัดกำรกำรผลิตและกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
ดำเนินงำน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สถิติธุรกิจ

ปี พ.ศ.
2548- 2550
2548-2550
2547-2547
2547-2549

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
พรเพ็ญ ทิพยนำ, นิษฐิดำ สุดใหม่ และไพโรจน์ นวลนุ่ม. (2561). ถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้: 10 ปี ของ
กำรจัดกำรกองทุนกำรเงินชุมชน ตำบลกะหรอ. อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช.วำรสำรกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.7 (ฉบับพิเศษ), 89-98.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
พัชริดำ รอดเกิด,อริญำ เนียมสงค์,เกษร เหมรังษี,พัชริดำ รอดเกิด,อรวรรณ ขุนดำ, มนต์คนธ์ ณ พัทลุง,สุพัตรำ
วัฒ นะชั ย และ พรเพ็ ญ ทิ พ ยนำ. (2559). กำรเข้ำถึงแหล่ งเงิน ทุน ของชำวสวนยำงพำรำในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช: กำรประชุม วิช ำกำรระดับ ชำติ (MSSU Conference)(2559), ครั้งที่ 4,เพชรบุรี:
มหำวิทยำลัยศิลปำกร: 13 พฤษภำคม 2559: หน้ำที่ 899-910.
พรเพ็ญ ทิพยนำ, นิษฐิดำ สุดใหม่ และไพโรจน์ นวลนุ่ม. (2560). ถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้: 10 ปี ของ
กำรจัดกำรกองทุนกำรเงินชุมชน ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติวลัยลักษณ์วิจัยทำงกำรจัดกำร ครั้งที่ 6, มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ : 19 พฤษภำคม
2560: หน้ำที่ 499-511.
6. เกียรติคุณและรางวัล
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.
ชื่อผลงำน : ถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้: 10 ปี ของกำรจัดกำรกองทุน
2560
กำรเงินชุมชน ตำบลกะหรอ. อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช (Lesson
Learned from Knowledge Management: Adecade of a Community
Financial Organization in KarhawSubdistrict, Nopphitam District,
Nakhon Si Thammarat Province)
ชื่อรำงวัล : รำงวัล Best Presenatation ในกำรนำเสนอปำกเปล่ำ และรำงวัล
ชมเชยในกำรเขียนบทควำมวิจัย
จำก : กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรระดับชำติ “วลัยลักษณ์วิจัยทำงกำร
จัดกำรครั้งที่ 6“
เมื่อ : 19/05/2560
103

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงำน : กำรเข้ำถึงแหล่งเงินของชำวสวนยำงพำรำในจังหวัดนครศรีธรรมรำช
(Access to Finance for Rubber Plantation Workers in Nakhon Si
Thammarat)
ชื่อรำงวัล : รำงวัลนำเสนอบทควำมดีเด่น Best Presentation
จำก : กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ครั้งที่ 4
เมื่อ : 13/05/2559

104

ปี พ.ศ.
2559

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางนลินี ทินนาม
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

โทรศัพท์ 075 672 286
โทรสำร 075 672 202
Email nalinee.th@wu.ac.th

1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
บธ.ม.
บริหำรธุรกิจ/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บช.บ.
กำรบัญชี/มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้จัดกำร/โครงกำรศูนย์พัฒนำธุรกิจ กำรท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภำคใต้ สำนัก
วิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้จัดกำรอำวุโส/ฝ่ำยสินเชื่อธุรกิจและสำนักงำนสอบทำนสินเชื่อเช่ำซื้อ บริษัท
เงินทุนสินอุตสำหกรรม จำกัด (มหำชน)
ผู้ช่วยผู้จัดกำร/ฝ่ำยสินเชื่อธุรกิจ บริษัทเงินทุนเอกชำติ จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหน้ำที่สินเชื่ออำวุโส/ฝ่ำยสินเชื่อธุรกิจ บริษัทเงินทุนธนชำต จำกัด (มหำชน)
(ปัจจุบันคือ ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน))
พนักงำนสินเชื่อ/ฝ่ำยธุรกิจ 1 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
พนักงำนวิเครำะห์สินเชื่อ/ทีมวิเครำะห์สินเชื่อ ส่วนแผนงำนสำยงำนธุรกิจขนำด
ใหญ่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

ปี พ.ศ.
2540-2542
2533-2537
ปี พ.ศ.
2552-ปัจจุบัน
2556-2557
2545-2552
2542-2545
2537-2540

3. ความเชี่ยวชาญ
กำรวิเครำะห์สินเชื่อ กำรเงินธุรกิจ กำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อกำรจัดทำแผนธุรกิจ
4. ประสบการณ์การสอน
มี
 ไม่มี
สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สัมมนำกำรเงิน

2552-2553

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรวำณิชธนกิจ

2552-2555

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรจัดกำรธนำคำร

2552-2556
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สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรเงินระหว่ำงประเทศ

ปี พ.ศ.
2553

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร แผนธุรกิจ

2554-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรจัดกำรสินเชื่อ

2552-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรวิจัยกำรเงิน/กำรวิจัยทำงธุรกิจ

2553-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรเงินธุรกิจ

2554-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรลงทุน

2557-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน

2558-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ใน
วิทยำศำสตร์
ชีวิตประจำวัน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร ทักษะกำรเงินในชีวิตประจำวัน

2559-ปัจจุบัน
2562

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
-ไม่ม-ี
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
กำรอินร์ เภำทอง, กุสุมำ แซ่โว้น, เฟำซียะห์ ซำแซเล๊ำะ, ฤดี ทองขำวเผือก, สุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์, อุษำ นุกูล และ
นลินี ทินนำม. (2561). ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลของประชำกรใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช: กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2561:
30 มีนำคม 2561: หน้ำที่ 89-99.
กรรณิกำร์ เกิดกำญจน์, กรวิชญ์ ภู่พงศ์ประพันธ์, ศศิธร ดิษฐสุวรรณ์, สำรีปะห์ โต๊ะอำแด, โสรยำ โลจนำนน
และนลินี ทินนำม. (2560). กำรรับรู้และควำมต้องกำรทำประกันชีวิตตะกำฟุลของชำวมุสลิมในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช. กำรประชุมวิชำกำรวลัยลักษณ์วิจัยทำงกำรจัดกำร ครั้งที่ 6, มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์:
19 พฤษภำคม 2560: หน้ำที่ 1268-1283.
ณัฐิกำนต์ จันทร์กลับ, นำฏอนงค์ สำมัคคี, ภำพิมล เลำหวณิช, มุจิรินทร์ ทองรัดแก้ว, อมรรัตน์ กำญจนไพหำร
และนลินี ทินนำม. (2559). แหล่งเงินทุนและศักยภำพในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ของผู้ประกอบอำชีพ
ข้ำรำชกำรตำรวจในจังหวัดนครศรีธรรมรำช: กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรระดับชำติ วลัยลักษณ์
ทำงกำรจัดกำรและระดับนำนำชำติ : WMS Management Research Conference (2559),
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์: หน้ำที่ 876-890.
กัญญนิจ วิเชียรรัตน์ ชลกำนต์ เบ็ญจศักดิ์ และนลินี ทินนำม. (2555). กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุน
ธุ ร กิ จ ยำงปู ส ระเก็ บ กั ก น้ ำทำงกำรเกษตรจำกน้ ำยำงธรรมชำติ (Feasibility Study on Natural
Rubber Pond Business for Agricultural Water Retention). (น ำเสนอบทควำมแบบบรรยำย).
วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4. หน้ำ 17.
นวพร พยุหะ, นันทิพำ ภูเขำทอง, สุรสิทธิ์ ถนอมกำย, อรุณศรี รูปโอ, อลิสำ ดำษนิกรและนลินี ทินนำม.
(2555)ทัศนคติของชำวไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่ มีต่อบริกำรรับฝำกเงินของ
106

ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย.(นำเสนอแบบบรรยำย) กำรประชุมวิชำกำรและเสนอผลงำนวิจัย /
สร้ำงสรรค์ ระดับปริญญำตรี ระดับชำติประจำปี 2555 เรื่อง ”วิจัยก้ำวใหม่ เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน ”
ครั้งที่ 1. หน้ำ 50.
6. เกียรติคุณและรางวัล
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงำน : ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำลของ
ประชำกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ชื่อรำงวัล : รำงวัลบทควำมวิจัยดีเด่น สำขำบัญชีและกำรเงิน
จำก : มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง
เมื่อ : 30/03/2561
ผู้ได้รับรำงวัล : กำรอินร์ เภำทอง, กุสุมำ แซ่โว้น, เฟำซียะห์ ซำแซเล๊ำะ, ฤดี
ทองขำวเผือก, สุรพัศ จิรยิ่งพันธุ์, อุษำ นุกูล และนลินี ทินนำม
ชื่อผลงำน : กำรอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยโครงกำรศูนย์พัฒนำธุรกิจ กำร
ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภำคใต้
ชื่อรำงวัล : รำงวัล ชื่นชม บุคลำกรที่มีผลงำนดีเด่น ด้ำนบริกำรวิชำกำร ในวัน
สถำปนำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 20 ปี
จำก : มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เมื่อ : 28/03/2557
ผู้ได้รับรำงวัล : ปวีณำ กำยพันธ์, กวิภำ นังคลำ, ธัญกมล คงแก้ว
และ นลินี ทินนำม
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ปี พ.ศ.
2561

2559

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางประภาดา ศรีสุวรรณ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

โทรศัพท์ 075 672 218
โทรสำร 075 672 202
Email praphada.ta@wu.ac.th

1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
วท.ม.
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร/มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บช.บ.
กำรบัญชี/มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชี กลุ่มพัฒนำระบบกำรเงินและกำรบัญชี
สำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เจ้ำหน้ำที่บัญชี สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
3. ความเชี่ยวชาญ
กำรสอบบัญชี
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
 ไม่มี
สถาบันการศึกษา
คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรตรวจสอบและควบคุม
ภำยใน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรตรวจสอบระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรสอบบัญชี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร กำรบัญชีขั้นต้น/หลักกำรบัญชี
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ปี พ.ศ.
2553-2555
2546-2550

ปี พ.ศ.
2555-ปัจจุบัน
2554-2555
2553-2553
2550-2553

ปี พ.ศ.
2560-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2556-2556
2555-ปัจจุบัน

สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร สัมมนำกำรสอบบัญชี

2555-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร

2555-2557

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
Wongpinunwatana, N., Talungchit, P., & Jantachoto, J. (2016). Testing the Effect of SelfRegulated Learning on Self-Efficacy in a Business Process Context. Journal of Higher
Education Theory and Practice, 16(5), 69-79.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
Srisuwan, P. (17-18 May 2018). Role-Play as an Educational Tool in Auditing Skills. Proceedings
of 5th International Conference on Business and Industrial Research, Bangkok, 613-617.
Talungchit, P., Sriworadetpisan, S., Wongsatitsart, P., & Seree-Amnoui, P. (2nd -3rd June 2016).
Accounting Standard and Accounting Quality. Proceedings of SIBR-Thammasat
Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Society of
Interdisciplinary Business Research, Bangkok, 5(2), 199.
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางนิษฐิดา สุดใหม่
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 459
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email pnittida@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
Environment and Sustainability/University of Surrey
บธ.ม.
บริหำรธุรกิจ/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บธ.บ.
บริหำรธุรกิจ/มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ปี พ.ศ.
2555-2561
2542-2544
2533-2537
ปี พ.ศ.
03/12/2544 - ปัจจุบัน

3. ความเชี่ยวชาญ
1) กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรจัดทำแผนธุรกิจ
2) กำรเป็นผู้ประกอบกำร
3) กำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
 ไม่มี
สถาบันการศึกษา
คณะ/ภาควิชา
วิชาที่สอน
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ปี พ.ศ.
2559-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรและพฤติกรรม
องค์กำร
กำรจัดกำรกลยุทธ์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

2560-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
พรเพ็ญ ทิพยนำ, นิษฐิดำ สุดใหม่ และไพโรจน์ นวลนุ่ม. (2561). ถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้: 10 ปี ของ
กำรจัดกำรกองทุนกำรเงินชุมชน ตำบลกะหรอ. อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช.วำรสำรกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์.7 (ฉบับพิเศษ), 89-98.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
พรเพ็ญ ทิพยนำ, นิษฐิดำ สุดใหม่ และไพโรจน์ นวลนุ่ม. (2560). ถอดบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้: 10 ปี ของ
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กำรจัดกำรกองทุนกำรเงินชุมชน ตำบลกะหรอ. กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติวลัยลักษณ์วิจัยทำงกำร
จัดกำร ครั้งที่ 6, มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, 499-511.
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นายสุชาติ ฉันสาราญ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 231
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email csuchart@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
บธ.ม.
บริหำรธุรกิจ/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บธ.บ.
พำณิชย์นำวี/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ปี พ.ศ.
2541-2543
2534-2538

2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้แทนกำรตลำด/บริษัท บำงจำกปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหำชน)
ผู้ประสำนงำนส่งออก/บริษัท สยำมไฟเบอร์กลำส จำกัด

ปี พ.ศ.
2543-ปัจจุบัน
2538-2541
2538

3. ความเชี่ยวชาญ
กำรจัดกำรองค์กำรกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
สถาบันการศึกษา

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ

2544-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

พฤติกรรมองค์กำร

2547-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

หลักกำรจัดกำร

2543-2547

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กำร

2560-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร

2556-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

แผนธุรกิจ

2555-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรกลยุทธ์

2555-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

2555-2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวิจัยทรัพยำกรมนุษย์และ
องค์กำร

2555-ปัจจุบัน
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สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวิจัยธุรกิจระหว่ำงประเทศ
กำรจัดกำรนำเข้ำและส่งออก

2550-2557
2555

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ

2555

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
-ไม่ม-ี
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
สุชำติ ฉันสำรำญ, ปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์ และนลินี ทินนำม.(2559). กำรดำเนินงำนธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว
กรณีศึกษำโรงแรมในจังหวัดกระบี่. กำรประชุมวิชำกำรวลัยลักษณ์วิจัยทำงกำรจัดกำร ครั้งที่ 8,
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์: 7 กรกฎำคม 2559. หน้ำที่ 189.
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 292
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email psiwarit@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
Management Studies in Marketing / University of Exeter
(U.K)
บธ.ม.
บริหำรธุรกิจ/มหำวิทยำลัยแม่โจ้
บธ.บ.
กำรตลำด/มหำวิทยำลัยแม่โจ้
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
รองศำสตรำจำรย์ สำขำกำรตลำด
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำทรัพย์สิน มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำและสื่อสำรองค์กร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร
อำจำรย์ด้ำนกำรตลำด สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้จัดกำรโครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์

ปี พ.ศ.
2550-2553
2540-2542
2536-2539
ปี พ.ศ.
2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2559-2560
2554-2557
2548-2560
2543-2548
2543–2545

3. ความเชี่ยวชาญ
1) Consumption Studies, Consumer Culture Theory, Value Creation Process in Social
Network, Consumer Experience, Brand Culture, Brand Community,
2) กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด กำรพัฒนำระบบบริกำร กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
3) กำรสร้ำงแบรนด์และกลยุทธ์กำรตลำด (Branding and Marketing Strategy)
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
สถาบันการศึกษา

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

หลักกำรตลำด

2556-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวิจัยทำงธุรกิจ

2558-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กลยุทธ์ตรำสินค้ำและกำรสื่อสำร

2555-ปัจจุบัน
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สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

กำรตลำดแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรตลำดบนอินเตอร์เน็ต

2555-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำกำรตลำด
พฤติกรรมผู้บริโภค

2556-2558
2558

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำ
สถำปัตยกรรมศำสตร์
และกำรออกแบบ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรธุรกิจกำรออกแบบ

2556-2557

หัวข้อเฉพำะด้ำน: กำรตลำด

2555-ปัจจุบัน

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และสุชำติ ฉันสำรำญ. (2558) ศักยภำพทำงกำรตลำดของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
ในภำคใต้ ในมุ ม มองของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชำวต่ ำงชำติ . วำรสำรวิช ำกำร Veridian E-Journal กลุ่ ม
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์. 8(2), 556 – 570.
มัลลิกำ คงแก้ว ประกอบ ใจมั่น และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2558). กลยุทธ์เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์งำนฝีมือและ
หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน. วำรสำรรำชพฤกษ์, 13(2), 41-50.
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2559) พฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนของ
ผู้บริโภคชำวนครศรีธรรมรำช. วำรสำรสงขลำนครินทร์ ฉบับสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์. 22 (2),
1 – 18.
พัชฐญำ แซ่โง้ว ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2559). กำรวิเครำะห์องค์ประกอบของ
รูปแบบกำรดำรงชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ในภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทยด้วยโมเดล AIO. วำรสำร
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี, 3(2), 43 – 69.
Siwarit Pongsakornrungsilp and Jonathan Schroeder. (2016). Consumers and Brands: How
Consumers Co-Create Value (2016) In Routledge Handbooks of Consumption, Keller,
M., Halkier, B., and Wilska, T.A. (eds.). Book Chapter. New York: Routledge. 92 – 102.
พัน ทิ พ ำ ปั ญ สุ ว รรณ สุ จิ น ดำ เจี ย มศรีพ งษ์ ศิว ฤทธิ์ พงศกรรังศิล ป์ และเกตุจัน ทร์ จำปำไชยศรี. (2561).
พฤติกรรมกำรสร้ ำงคุณ ค่ ำร่ ว มกัน ของลู ก ค้ำ และควำมผู ก พั นในตรำสิ นค้ ำที่ มี อิท ธิพ ลต่อ ควำม
จงรั กภั ก ดี ในตรำสิ น ค้ำของธุร กิจ ให้ บ ริก ำรออกแบบตกแต่งเฟอร์นิ เจอร์. วำรสำรบริห ำรธุรกิ จ
เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร. 13(2), 136 – 154.
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์. (2561). พฤติกรรมและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของนักท่องเที่ยวชำวไทยในแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลและชำยหำด กรณีศึกษำ เกำะสมุย จังหวัดสุ
รำษฎร์ ธำนี วำรสำรวิช ำกำร Veridian E-Journal กลุ่ มมนุ ษยศำสตร์และสั งคมศำสตร์. 11 (2),
2843 - 2857.
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Theeranuch Pusaksrikit, Siwarit Pongsakornrungsilp, Sydney Chinchanachokchai, and Elizabeth
Crosby. (2018). The Superstitious Journey of Thai Lottery Gamblers. Journal of
Marketing Management. 34 (13/14), 1126 – 1148.
Liakos, Nikoa, Kumar, Vikas, Pongsakornrungsilp, Sirawit, Garza-Reyes, Jose, Gupta, Bhumik,
and Pongsakornrungsilp, Pimlapas (2019) Understanding Circular Economy
Awareness and Practices in Manufacturing Firms, Journal of Enterprise Information
Management. 32(4), 563 – 584.
Parichat Sriharan, Siwarit Pongsakonrrungsilp and Pimlapas Pongsakonrrungsilp (2019)
Consumer Culture, Food Choices and Cultural Tourism Development: A Study from
Thailand, International Journal of Innovation, Creativity and Change. 7(5), 345-361.
ปิยะวัน เพชรหมี สุจินดำ เจียมศรีพงษ์ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์. (2562). ปัจจัยควำมสำเร็จของธุรกิจผ้ำทอ
พื้นเมืองของธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำงในภำคเหนือของประเทศไทย. วำรสำรบริหำรธุรกิจ
เศรษฐศำสตร์และกำรสื่อสำร. 14(3), 146-164.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
7. เกียรติคุณและรางวัล
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
ปี พ.ศ.
รำงวัล Best Paper Award: Influences of Customer Value Co-Creation Behavior on
2561
Customer Brand Engagement of Furniture and Home Decoration Business in
Thailand, the 7th Aalborg International Business Conference, Aalborg
University, Denmark, 30 May - 1 June 2018
รำงวัล Best Presentation Award: Co-Creating the Tourism Identity of
2560
Gastronomic Creative City: The Case of Phuket,The 5th International
Conference of Innovation, 5th International Conference on Innovation, Valencia
(Spain), 25 - 27 October 2017
รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแผนงำนวิจัย แนวทำงกำร
2558
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่ำงยั่งยืน.
รำงวัลผลงำนวิจัยดีเด่น สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำกแผนงำนวิจัย กำรพัฒนำธุรกิจ
2557
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
รำงวัล Bronze Award ในงำน Research Expo 2014 จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
2557
แห่งชำติ (วช.)
รำงวัลกำรบริกำรวิชำกำรดีเด่น ปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จำกผลงำนท้อฟฟี่ส้มโอ
2557
แสงวิมำณ
รำงวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม กำรประชุมวิชำกำรวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3 มหำวิทยำลัยวลัย
2556
ลักษณ์ พ.ศ. 2556
รำงวัลกำรบริกำรวิชำกำรดีเด่น ปี พ.ศ. 2556 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จำกผลงำนเยลลี่ส้มโอ
2556
แสงวิมำน
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางพนิดา แช่มข้าง
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 230
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email ppanida@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
Operations Research/ Case Western Reserve University (U.S.A.)
M.S.
Management Science / Case Western Reserve University (U.S.A.)
M.S.
Operations Research/ University of Delaware (U.S.A.)
วท.บ.
คณิตศำสตร์/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร

ปี พ.ศ.
2541 - 2543
2538 - 2541
2536 - 2539
2532 - 2536

ปี พ.ศ.
2564- ปัจจุบัน
21/05/2544 - ปัจจุบัน

3. ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Mathematical modeling & optimization, Transportation and distribution management,
Inventory management, Empirical research in operations management
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
สถาบันการศึกษา

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชำกำรจัดกำร
สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน
หลักเบื้องต้นกำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณ
กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร
กำรวิจัยทำงธุรกิจ
กำรวิเครำะห์เชิงลึกทำงโลจิสติกส์
กำรจำลองธุรกิจ
กำรจัดกำรกำรขนส่งและกำรกระจำย
สินค้ำ

สถิติธุรกิจ
กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน
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ปี พ.ศ.
2544-ปัจจุบัน
2556-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2558-ปัจจุบัน
2562
2562
2562
2544-2551
2544-2550

สถาบันการศึกษา
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรบริหำรคุณภำพและกำรเพิ่ม
ผลผลิต
สำนักวิชำวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยดำเนินกำรเบื้องต้น
สำนักวิชำรัฐศำสตร์และ กำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์
นิติศำสตร์
สำนักวิชำพยำบำล
สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับ
ศำสตร์
วิจัยทำงกำรพยำบำล

ปี พ.ศ.
2555-2556
2556-2560
2559
2556-2561

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
พนิดำ แช่มช้ำง และ จรรยำ ชำญชัยชูจิต. (2563). กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรรถบรรทุก
ขนส่ งสิ นค้ำส่งออกในพื้น ที่เขตปลอดอำกร ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิด้วยตัวแบบจำลอง.
Journal of Business, Economics and Communications, 15(2).
ฐิติมำ บูรณวงศ์ และ พนิดำ แช่มช้ำง. (2559). กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง กรณีศึกษำ
ตัวแทนจั ดจ ำหน่ ำยสิ น ค้ำของบริษัทกำแฟเขำช่องอุตสำหกรรม 1979 จำกัด และบริษั ท
ฟอนเทียร่ำ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (The Improvement of Inventory
Management System: A Case Study of the Distributor for Khaoshong Industry
1979 Co.,Ltd. and Fonterra (Thailand) Co.,Ltd. in Surat Thani). สมำคมส่งเสริมกำร
วิจัย, 7(1), 157-166.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
KanokonLeungsubthawee, Panida Chamchang, Radom Pongvuthithum and
ChulinLikasiri. (2561). Maximum Matching for Multi-capacitated Fleet Backhaul
Management. ICNAAM 2018 16th International Conference of Numerical
Analysis and Applied Mathematics (13/ 9 / 2 0 1 8 ). Sheraton Hotel, Rhodes,
Greece.
วรรณี ศรีเชย จรรยำ ชำญชัยชูจิต และพนิดำ แช่มช้ำง. (2560). ตัวแบบทำงคณิตศำสตร์สำหรับกำร
วิเครำะห์ต้นทุนของอุตสำหกรรมยำงพำรำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.กำร
ประชุมวิชำกำรทำงกำรจัดกำรระดับชำติ ครั้งที่ 6 : Creativity’s Value and Innovation
WMS Management Research National Conference#6.(1 9 พ ฤ ษ ภ ำค ม 2 5 6 0 ).
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมรำช. 735-745.
พลำธิป วิกรัยศักดำ พนิดำ แช่มช้ำง และบุณฑรี จันทร์กลับ. (2560). ตัวแบบทำงคณิตศำสตร์สำหรับ
กำรวิเครำะห์ต้นทุนของอุตสำหกรรมยำงพำรำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
กำรประชุมวิชำกำรทำงกำรจัดกำรระดับชำติ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภำคม 2560).โรงแรมทวิน
โลตัส นครศรีธรรมรำช. 721-734.
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วรัญญำ สังข์ทอง, สุนันฑำ วงษ์สุวรรณ, เหมติกำ ขรัวทองเขียว และพนิดำ แช่มช้ำง. (2560).กำร
พัฒนำตัวแบบกำรขนส่งสินค้ำจำกศูนย์กระจำยสินค้ำไปยังคลังจังหวัดในภำคใต้: กรณีศึกษำ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด. กำรประชุมวิชำกำรทำงกำรจัดกำรระดับชำติ ครั้งที่ 6
(19 พฤษภำคม 2560).โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมรำช.
กนกพร ภำติกะโชดก, กมลนภัสร์ ก้ำนกิ่ง, อรอุมำ ศรีแผ้ว, สิริมำ เมืองระรื่น และ พนิดำ แช่มช้ำง.
(2560).กำรจัดเส้นทำงในกำรจัดเก็บขยะ กรณีศึกษำเทศบำลนครเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี. กำรประชุมวิชำกำรทำงกำรจัดกำรระดับชำติ ครั้งที่ 6 (19 พฤษภำคม 2560).โรงแรม
ทวินโลตัส นครศรีธรรมรำช.
วรรณี ศรีเชย, จรรยำ ชำญชัยชูจิต และ พนิดำ แช่มช้ำง. (2559). กำรศึกษำห่วงโซ่อุปทำนสีเขียวของ
ยำงพำรำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรโล
จิสติกส์และโซ่อุปทำน ครั้งที่ 16 (25/08/2559).โรงแรมเซ็นจูรี่ พำร์ค กรุงเทพมหำนคร.
ชวันรัตน์ เจริญยิ่ง และ พนิดำ แช่มช้ำง. (2558). กำรเพิ่มสมรรถนะในกำรกระจำยสินค้ำ: กรณีศึกษำ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด สุรำษฎร์ธำนี. กำรประชุมวิช ำกำรวลัยลักษณ์ วิจัย
ทำงกำรจัดกำร ครั้งที่ 4 (08/05/2558). นครศรีธรรมรำช.
ปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ และพนิดำ แช่มช้ำง. (2558). กำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตยำงแผ่น
รมควัน กรณีศึกษำโรงรมยำงสหกรณ์กำรเกษตรพรหมคีรี จำกัด. กำรประชุมวิชำกำรวลัย
ลักษณ์วิจัยทำงกำรจัดกำร ครั้งที่ 4 (08/05/2558). นครศรีธรรมรำช.
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แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางสาวจรรยา ชาญชัยชูจิต
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 226
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160
Email cjanya@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Ph.D.
Logistics and Supply Chain Management/Curtin University
(Australia)
M.Sc.
Operational Research /University of Hertfordshire (U.K.)
วท.บ.
คณิตศำสตร์/มหำวิทยำลัยมหิดล
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
รองศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์กิจกำรนำนำชำติ (รักษำกำร ) ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรโลจิสติกส์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้ำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
Lecturer, Curtin University Australia
อำจำรย์ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ผู้จัดกำรฝ่ำยโลจิสติกส์ บริษัท สยำมเซ็มเพอร์เมด จำกัด

ปี พ.ศ.
2554-2558
2541-2543
2536-2540
ปี พ.ศ.
2563-ปัจจุบัน
2563-ปัจจุบัน
2661-2563
2561-2563
2561-2561
2557-2559
2551 – ปัจจุบัน
2544-2551

3. ความเชี่ยวชาญ
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
4. ประสบการณ์การสอน
 มี
สถาบันการศึกษา

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

ระบบสำรสนเทศทำงโลจิสติกส์
กำรวิจัยทำงธุรกิจ
กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน

2558-ปัจจุบัน
2558-2560
2560-ปัจจุบัน
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สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน
กำรบริหำรกำรจัดซื้อ

2557-2561

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวิจัยกำรดำเนินงำน

2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจำลองธุรกิจ

2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร

2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำกำรดำเนินงำน

2557

2558-2561

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
Janya Chanchaichujit, Jose Saavedra-Rosas, Mohammed Quaddus and Martin West. (2016).
The use of an optimisation model to design a green supply chain : a case study the
Thai Rubber industry.The international journal of Logistics Management, 27(2), 595618. (DOI: 10.1108/IJLM.10.2013.0121)
Albert Tan and Janya Chanchaichujit. (2016). A Decision Making Framework for Reverse
Logistics Network Design.MIT Global Scale Network (Online), 16(05), 1-14.
Chanchaichujit, J., J. Saavedra-Rosas, and A. Kaur. (2017). Analyzing impact of restructuring
transportation, production and distribution on costs and environment- A case from
the Thai Rubber industry. International Journal of Logistics Research and
Applications. 20(3), 237-253. ( DOI: 10.1080/13675567.2016.1217317)
Chanchaichujit ,J., J.Saavedra-Rosas. (2017). “Using Simulation Tools to Model Renewable
Resources: The case of the Thai Rubber Industry.” Springer International, Switzerland
(Tentative publishing date : June 2017).
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
5.3 หนังสือ/ตารา/เอกสารการสอน
Chanchaichujit, J., Tan, A. Meng, F. and Eaimkong, S. (2019), “Health4.0- Next Generation Processes
With The Latest Technologies”, Palgrave Macmillan imprint published by Springer Nature,
Singapore (ISBN 978-981-13-8113-3, ISBN 978-981-13-8114-0 eBook)
Chanchaichujit, J., and Saavedra-Rosas, J. (2018). “Using Simulation Tools to Model Renewable
Resources: The case of the Thai Rubber Industry”, Palgrave Macmillan imprint published by
Springer International, Switzerland (ISBN 978-3-319-55815-8, ISBN 978-3-319-55816-5 eBook)

6. เกียรติคุณและรางวัล
121

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
Bronze Award: ผลงำนวิจัยเรื่อง “ระบบกำรจัดกำรขนส่งรถเที่ยวเปล่ำ” จำก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช), นิทรรศกำรงำนวิจัยแห่งชำติ
ผลงำนดีเด่นด้ำนวิจัยรำงวัล รำงวัลผลงำนวิจัยเชิงพำนิชย์ดีเด่น ผลงำนวิจัยเรื่อง
“ระบบกำรจัดกำรขนส่งรถเที่ยวเปล่ำ”, มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
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ปี พ.ศ.
2562
2562

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางสาวกัญญนิจ วิเชียรรัตน์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 075 672 289
สำนักวิชำกำรจัดกำร
โทรสำร 075 672 202
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80161
Email wkanyani@wu.ac.th
1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

คุณวุฒิ
Ph.D.
บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
Management /University of Exeter
บริหำรธุรกิจ/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ/มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ปี พ.ศ.
2556-2562
2548-2550
2542-2546

2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)

ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ปี พ.ศ.
17/11/2551-ปัจจุบัน

3. ความเชี่ยวชาญ

1) ธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรนำเข้ำ - ส่งออก
2) กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรจัดกำรกลยุทธ์
3) กำรจัดกำรบริกำรและกำรจัดกำรคุณภำพในกำรบริหำร
4. ประสบการณ์การสอน
 มี

สถาบันการศึกษา

 ไม่มี

คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.
2560-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

พฤติกรรมผู้บริโภค
กำรบริหำรกำรจัดซื้อ
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ
กำรจัดกำรกลยุทธ์

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม

2555-2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรกลยุทธ์

2555

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรข้ำมวัฒนธรรม

2555

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

2555

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ธุรกิจรับจัดกำรขนส่งและกำร
ขนส่งหลำยรูปแบบ

2555
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2560-2562

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย

-ไม่ม-ี
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
กัญญนิจ วิเชียรรัตน์. (2561). แนวทำงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุผ่ำนโรงเรียนผู้สูงอำยุ: กรณีศึกษำจังหวัด
เชียงรำย.กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติสวนดุสิต ครั้งที่ 3, วันที่ 31 กรกฎำคม 61, มหำวิทยำลัยสวน
ดุสิต กรุงเทพมหำนคร, ประเทศไทย, 690-695.
6. เกียรติคุณและรางวัล

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
ชื่อผลงำน : กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนธุรกิจยำงปูสระเก็บกักน้ำทำง
กำรเกษตรจำกน้ำยำงธรรมชำติ
ชื่อรำงวัล : รำงวัลกำรนำเสนอแบบบรรยำยดีเด่น ด้ำนมนุษย์ศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
จำก : กำรประชุมวิชำกำร “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 4
เมื่อ : 21/06/2555
ผู้ได้รับรำงวัล : นำงสำวกัญญนิจ วิเชียรรัตน์, นำงสำวชลกำนต์ เบ็ญจศักดิ์
และ นำงนลินี ทินนำม
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ปี พ.ศ.
2555

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางสาวบุณฑรี จันทร์กลับ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

โทรศัพท์ 075 672 243
โทรสำร 075 672 202
Email cboontar@wu.ac.th

1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
วท.ม.
กำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บธ.บ.
กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ/มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ปี พ.ศ.
2548-2551
2543-2547
ปี พ.ศ.
26/08/2558-ปัจจุบัน
6/10/255125/08/2558

3. ความเชี่ยวชาญ
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน
4. ประสบการณ์การสอน
มี
สถาบันการศึกษา

 ไม่มี
คณะ/ภาควิชา

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

กำรจัดกำรกำรขนส่งและ
กระจำยสินค้ำ
กำรแปรรูปอำหำรขั้นสูง

2561-ปัจจุบัน

กำรวิจัยทำงธุรกิจ

2558-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่
อุปทำน

2556 -ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

2556-ปัจจุบัน

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรกำรขนส่ง

2558-2560

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร

โลจิสติกส์และกำรจัดกำรโซ่
อุปทำนในอุตสำหกรรมอำหำร

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำ
เทคโนโลยีกำรเกษตร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
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2560-ปัจจุบัน

2557

สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำสำรสนเทศ
ศำสตร์

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
กำรผลิต

2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำสำรสนเทศ
ศำสตร์

2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
ซอฟต์แวร์ในโดเมนกำรดูแล
สุขภำพ โลจิสติกส์ และกำร
ท่องเที่ยว
กำรจัดกำรลอจิสติกส์

2554-2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรโซ่อุปทำน

2552-2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน

2551-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

แผนธุรกิจ

2551-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวิจัยกำรดำเนินงำน

2551-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำเภสัชศำสตร์

กำรบริหำรเภสัชกรรม

2551-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำกำรดำเนินงำน

2551-2556

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

ธุรกิจรับจัดกำรขนส่งและกำร
ขนส่งหลำยรูปแบบ

2551

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
พลำธิป วิกรัยศักดำ, พนิดำ แช่มช้ำง, บุณฑรี จันทร์กลับ. (2561). กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต
กรณีศึกษำ บริษัทสุรำษฎร์สิริพิริยะ (1999) จำกัด. ประชุมวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรระดับชำติ “วลัย
ลั ก ษณ์ ท ำงกำรจั ด กำร ครั้ ง ที่ 6” : WMS Management Research Conference # 6, วั น ที่ 17
พฤษภำคม 2561.มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, ประเทศไทย,721-734.
6. เกียรติคุณและรางวัล
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ
โล่เชิดชูเกียรติบุคลำกรดีเด่นด้ำนกำรวิจัย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556/โล่เชิดชู
เกียรติเนื่องในโอกำสอันเป็นมงคลครบรอบปีที่ 22 แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์
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ปี พ.ศ.
2557

แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)
นางสาวรัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำกำรจัดกำร
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่ำศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช 80160

โทรศัพท์ 075 672 245
โทรสำร 075 672 202
Email rachadatip.up@wu.ac.th

1. การศึกษา (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
คุณวุฒิ
สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา
วท.ม.
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร/สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
บธ.บ.
กำรตลำด/มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปีล่าสุด)
ตาแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน
ลำศึกษำต่อ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
อำจำรย์/สำนักวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำร สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2549-2551
2541-2545

ปี พ.ศ.
2561-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน
2553-2559
2551-2552

3. ความเชี่ยวชาญ
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
4. ประสบการณ์การสอน
มี
 ไม่มี
สถาบันการศึกษา
คณะ/ภาควิชา
วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

2559-2561

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

2557-2561

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรวำงแผนและสรรหำ
ทรัพยำกรมนุษย์
พฤติกรรมองค์กำร

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

หลักกำรจัดกำร

2555-2561

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

2555-2561

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

หัวข้อเฉพำะด้ำน : กำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์
แผนธุรกิจ

2555-2560

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร
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2558

2555-2557

สถาบันการศึกษา

คณะ/ภาควิชา

วิชาที่สอน

ปี พ.ศ.

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรสรรหำและกำรคัดเลือก
ทรัพยำกรมนุษย์

2555-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

สัมมนำทรัพยำกรมนุษย์และ
องค์กำร

2555-2557

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชำกำรจัดกำร

กำรบริหำรคุณภำพ

2555

5. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ)
5.1 บทความวิจัย
รัชฎำทิพย์ อุปถัมภ์ประชำ. (2558). ควำมคิดเห็นต่อหลักธรรมำภิบำลของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.วำรสำรกำรพัฒนำชุมชนและคุณภำพชีวิต,3(1), มกรำคม - เมษำยน 2558, 69-79.
รัชฎำทิพย์ อุปถัมภ์ประชำ.(2558). ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมำภิบำล กับผลประกอบกำรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วำรสำรบริหำรธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(1),มกรำคม –
มิถุนำยน 2558, 12-25.
5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
รัชฎำทิพย์ อุปถัมภ์ประชำ.(2562). สมรรถนะของนักทรัพยำกรมนุษย์มืออำชีพ.วำรสำรกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์, Vol.8 No.2 (Apr-Jun 2019): หน้ำ 122-135
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ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562
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