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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ      วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 
ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of Business Administration Program in Modern  
        Trade Business Management 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม (ไทย) :  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่               

    ชื่อย่อ (ไทย) :  บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  
       ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Modern Trade 

           Business Management) 
    ชื่อย่อ (อังกฤษ) :     B.B.A (Modern Trade Business Management) 
 

3.  วิชาเอก (ถ้าม)ี 
- 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า   135    หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (ภาคผนวก ฉ ข้อ 5.2.1) 
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     5.3 ภาษาที่ใช้ 
 เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

     5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
       5.5.1 เป็นหลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการปฏิบัติงานจริง (Work–Based 
Education) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ความร่วมมือ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)                      
และบริษัทในกลุ่ม เช่น  
  (1) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
  (2) บริษัท ซีพีแรม จ ากัด  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปและเบเกอรี่   
   (3) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนรับช าระค่าสินค้าและ
บริการ      
   (4) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ ากัด ธุรกิจจ าหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก   
   (5) บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ   
   (6) บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท์ จ ากัด ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด   
   (7) บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ ากัด  ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า   
   (8) บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากัด ธุรกิจให้บริการช าระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด   
   (9 ) บ ริ ษั ท  ศึ ก ษ าภิ วั ฒ น์  จ า กั ด   ธุ ร กิ จ วิ ท ย าลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ าด้ าน ค้ าป ลี ก                               
และสถาบันการศึกษาด้านการจัดการ 
   (10) บริษัท ปัญญธารา จ ากัด ธุรกิจจัดฝึกอบรมและสัมมนา 
   (11) บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ ากัด ธุรกิจการฝึกอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทาง
ธุรกิจ    
    (12) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าแบบช าระ                
เงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry)        
   (13) บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ ากัด  ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจ                  
อีคอมเมิร์ซ  

5.5.2 เป็นรูปแบบให้ความร่วมมือด้านทุนสนับสนุนการศึกษา 
 
     5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
    เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ก าหนดการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                     
     คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  
        ครั้งที่  7/2561  วันที่   13   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
    คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่   10/2561  วันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
    สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
        ครั้งที่ 1/2562  วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
    สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่   18   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับ                       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถประกอบอาชีพในสายบริหารจัดการธุรกิจ 
การค้าสมัยใหม่ ดังนี้   

  8.1 ผู้บริหารในระดับต้นสายปฏิบัติการธุรกิจค้าสมัยใหม่ทั้งที่เป็นรูปแบบการค้าสมัยใหม่                   
และรูปแบบการค้าแบบดั้งเดิม  
 8.2 ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการส านักงาน ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั้งภาคเอกชน
และภาครัฐบาลที่ เกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ซึ่งได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า  
ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายจัดการหน้าร้าน และอ่ืนๆ  
 8.3 นักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และการบริหารธุรกิจทั่วไป 
 8.4 ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ / ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
  9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิระดับ

อุดม 
ศึกษา   

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสกุลไทย ป้อมมะรัง บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายพลกร วงศ์ลา บธ.ม. 
ทล.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2548 
2545 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสนั่น พรมศิลา บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2528 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 
 

นายบุญส่ง มาสกุล บธ.ม. 
ศล.บ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 
2533 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก 

2556 
2533 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 10.1 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
 10.2 จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ ณ บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ในศตวรรษที่ 21 ระบบเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะยังคงเป็นระบบทุนนิยม หรือเสรี
นิยมแต่จะมีรูปแบบที่พัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การค้าเสรีจะยังคงด ารงอยู่แม้ว่าจะลดความส าคัญลง 
องค์การการค้าโลกจะมีบทบาทมากขึ้น ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดเคลื่อนตัวไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้อมูลสนเทศ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
ได้แก่ยุโรปและ สหรัฐอเมริกาจะถ่ายโอนอุตสาหกรรมเก่าๆ ที่ไม่ต้องอาศัยข้อมูลสนเทศมากไปให้กับ
ประเทศระดับรองลงไป เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และไทย โดยจะส่งมอบระบบการสร้างความมั่ง
คั่งในรูปแบบคลื่นลูกที่สองให้กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่ ากว่าตนท าให้ประเทศเหล่านี้ 
พัฒนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร็วขึ้น ส่วนประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก็จะส่งมอบการผลิตแบบ
คลื่นลูกท่ีสองพร้อมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตให้กับประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจล้าหลังกว่า 
แล้วเคลื่อนตัวเองไปสู่การผลิตแบบคลื่นลูกที่สาม ในอนาคตการแบ่งกลุ่มเป็นประเทศทุนนิยม กับสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์จะหมดไปเพราะจะมีแต่ประเทศทุนนิยมเท่านั้น การแบ่งกลุ่มประเทศในเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคต จึงเป็นการแบ่งแบบใหม่คือกลุ่มประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็ว กับ
กลุ่มประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างเชื่องช้า 
  ในระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมด าเนินไปรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าจะเร่งการผลิต               
ซึ่งอัตราความเร็วดังกล่าวนี้จะวัดกันด้วยความเร็วในการด าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เวลาที่ต้องใช้                  
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ความส าเร็จในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการน าสินค้าสู่ตลาด อัตรา
การหมุนเวียนของทุน ประการส าคัญคือ ความเร็วในการสร้างและกระจายข้อมูลสารสนเทศและความรู้
ภายในระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที่เร็วจะสร้างความมั่งค่ังได้รวดเร็วกว่าระบบเศรษฐกิจที่ช้า ปัจจัย
ที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว คือความรู้ ซึ่งความรู้นี้จะเป็นพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บาร์โค้ด คอมพิวเตอร์ และข่ายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่แผ่ไปทั่วโลก เป็นต้น 
เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถเก็บข้อมูลจากลูกค้าผู้ใช้สินค้า และบริการแล้วป้อนกลับ
ไปยังผู้ผลิตในทันทีสามารถท าให้ผู้ผลิตรับรู้และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคได้ทันต่อ
เหตุการณ์ ความรู้จึงช่วยให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสั้นลงจากการคิดพัฒนา
นวัตกรรมขึ้นใช้งานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และชีวิตการท างานของทุกอาชีพ มีการพัฒนาเทคนิค
การเรียนรูทักษะการใช้งาน เกิดการสร้างกลยุทธ์การขาย จนเกิดการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก ในเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ทุกคนจึงพยายาม
เรียนรูทักษะการใช้งานเพื่อแข่งขันในด้านประสิทธิภาพการท างาน ความเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่เน้นการขายเป็นหลัก จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะทางการค้าที่มีจิตวิญญาณของ
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ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Spirit) ของการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นเทคโนโลยี เน้นผลผลิต               
ในเชิงนวัตกรรมที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญใหม่ๆ มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้อง
ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในรูปแบบการจัดการสมัยใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดและได้เปรียบคู่แข่งขัน   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สืบเนื่ องจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ เน้นการขายเป็นหลัก การสื่อสาร                          

สื่อความหมาย และการเลือกเครือข่าย วิธีการสื่อสาร ตองมีความถูกต้อง รวดเร็ว ไม่จ ากัดสถานที่                   
ซึ่งความเป็นโลกาภิวัตน์ จะถูกน ามาเป็นตัวช่วยได้อย่างรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา ดึงโลกกว้างให้แคบลงมา 
ถือเป็นอิทธิพลที่ท าให้คนในศตวรรษที่  21 ตองสร้างทักษะการเรียนรูไดมากมายหลายช่องทาง 
โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายที่จับมือในกลุ่มเดียวกัน ที่ต้องสร้างความร่วมมือกันท างาน แลกเปลี่ ยนความรู
ในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างาน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 ก็คือ การพ่ึงพา
กันในระดับโลกจะมีมากขึ้นในเรื่องการด าเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของโลก การเป็นพลเมืองของโลก
ดิจิทัล และการเป็นประชาธิปไตย ความต้องการผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานคิด
งานใหม่ขึ้นมา และความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลแบบออนไลน ซึ่งในโลกเทคโนโลยี เครือข่ายธุรกิจ
ต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างสรรค์มากขึ้น  ส่วนด้านการเรียนรูตองไม่ใช่สถานการณสมมติใน
ห้องเรียนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด และควรเป็นบริบทหรือ
สภาพแวดล้อมในขณะเรียนรู เกิดการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ เอามาโต้แย้งความเชื่อ หรือค่านิยมเดิม 
ท าให้ละจากความเชื่อเดิมหันมายึดถือ ความเชื่อหรือค่านิยมใหม่ ที่เรียกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ ท าให้เป็น
คนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ที่ชัดเจน และเกิดการเรียนรูเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมี
ความสามารถในการรับรูข้อมูล หลักฐานใหม่ และน ามาสังเคราะหเป๋นความรูเชิงกระบวนทัศน์ใหม่ ข้อ
ส าคัญหรับนักศึกษาที่จะเรียนรูได้ ก็ต้องเกิดประเด็นค าถามอยากรูก่อนจึงจะอยากเรียน ไมใช่อาจารย์
อยากสอนเพียงฝ่ายเดียวแต่นักศึกษายังไมมีประเด็นที่ไมอยากรู ดังนั้น การออกแบบสถานการณ์  การ
เรียนรูจึงควรใช้บริบทสภาพแวดล้อมที่นักศึกษาคุ้นเคยและรูจัก ซึ่งก็คือสภาพของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่นของนักศึกษานั่นเอง สิ่งที่ไดจากค าถามอยากรูของนักศึกษาจะท าให้อาจารย์เห็นความแตกต่าง
ของพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานประสบการณเดิมของนักศึกษาได้เป็นรายบุคคล 

 กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียนจะใช้ความรูในสาระหลัก                 
ไปบูรณาการการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
ด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ซึ่งการจัด
การศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มี  5  ระบบ คือ ระบบมาตรฐานการเรียนรู
ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและ วิธีการสอน ระบบการพัฒนางานอาชีพและ
ระบบแหล่งเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู้  ดังนั้น การพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญจะต้องมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาในการสร้างบุคลากรรองรับกับ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการบูรณาการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและอาชีพผู้ประกอบการจะต้องก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของบุคคลากรที่จะเข้าไปท างาน
ในองค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก นอกจากความรู้ความสามารถ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน
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วิชาชีพแล้ว การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยก็เป็นสิ่งส าคัญ
เช่นเดียวกัน ซ่ึงองค์กรธุรกิจหรือสถานประกอบการจะต้องหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในทุกๆ ด้าน เพ่ือรองรับตลาดแรงงานของตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เหนือคู่แข่งขัน และสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยการน ากลยุทธ์ด้านการบริหารความร่วมมือในการผลิตบุคลากรร่วมกับ
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ  

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  การน าแนวคิดการจัดการการเรียนรู้ โดยการสร้างทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นที่ส าคัญคือเรื่องเครือข่ายที่จับมือในกลุ่มเดียวกัน ที่ต้องสร้างความร่วมมือกันท างาน แลกเปลี่ยน
ความรูในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างาน ความต้องการผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานคิดงานใหม่ขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายธุรกิจต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างสรรค์มากขึ้นโดยใช้
ความรูในสาระหลักไปบูรณาการการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพ่ือการด ารงชีวิตคือทักษะ
ด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพนั้น ใน
หลักการดังกล่าว บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ได้มีนโยบายชัดเจนในการ
จัดหาอัตราก าลังทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการท างานเพ่ือรองรับการขยายการเติบโต
ของธุรกิจการค้าสมัยใหม่หรือธุรกิจการค้าปลีกที่ก าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนโยบายในการสนับสนุน
ระบบการจัดการเรียนรู้แบบทวิภาคี หรือ Work-based Education ซึ่งเป็นระบบการเรียนในชั้นเรียน
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ที่มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึก
ปฏิบัติงานและเม่ือบัณฑิตจบการศึกษา มีงานท า 100%  
     ดังนั้น  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                 
จึงได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ขึ้น โดยความร่วมมือ
กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ เพ่ือรองรับความต้องการด้านตลาดแรงงาน 
ที่มีความรู้ความช านาญ มีทักษะทางด้านการจัดการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และมีความพร้อม                 
ในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปฏิบัติ
หน้าที่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้
ด าเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น โดยการวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่  6 และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวล าภู จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดชัยภูมิ  และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนนักศึกษา มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร โดยรวมในระดับมาก  ( = 4.01) เมื่อ
พิจารณารายด้าน มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ดังนี้  ด้านกระบวนการจัดการ ( = 4.18)  ด้านความน่าเชื่อถือของหลักสูตร ( = 4.06) 
และ ด้านลักษณะทางกายภาพที่ดีในการเรียนการสอน ( = 4.02)  และ เช่นเดียวกันกับความต้องการ
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ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ศึกษา
ต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด คือมี
รายได้เสริม ในระหว่างการออกฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ ( = 4.35) รองลงมา คือความ
ต้องการลักษณะทางด้านกายภาพของสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มี Internet ความเร็วสูง มีห้องสมุดที่
มีสารสนเทศครบถ้วน และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัย ( = 4.30) ส่วนที่เหลืออีก 7 ข้อ อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ได้แก่ ต้องการการส่งเสริมการเรียนการสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คุณค่า                  
แห่งวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ปลูกฝัง ให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต และส านึกรับผิดชอบ มีวินัย 
รู้หน้าที่ และปฏิบัติตนเหมาะสม  ( = 4.29) ต้องการหลักสูตรมีความความน่าเชื่อถือเป็นที่ ได้รับการ
ยอมรับของสังคม ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ก าหนด 
รับรองผลการได้งานท าจากสถานประกอบการ เมื่อเรียนจบหลักสูตร 100% สามารถปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ ( = 4.23) ในการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ยังสามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัยเผยแพร่ความรู้และการให้ค าปรึกษา ด้านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ต่อชุมชนและสังคมต่อไป 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นการ                    
จัดการศึกษาที่จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยใน  ทุกด้าน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ร่วมชี้น าสังคมให้เห็น ถึงความส าคัญของการพัฒนาคนในทิศทางของการพัฒนาชาติ โดยเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีดังนี ้

  (1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึก ในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน                    
ต่อท้องถิ่นน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  (2) พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนด้านการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

  (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม                
ของท้องถิ่นและของชาติ 

  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตส านึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรม                      
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

  (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ผลิตและพัฒนา
บุคลากรทางวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 

  (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

  (7) ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค 

  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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  (9)  พัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทาง
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                  
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต เพ่ือบรรลุเป้าหมายในแต่ละพันธกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตบัณฑิต และการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่น ดังนี้ 

  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
      (1) หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่ อสาร กลุ่ มวิ ชา

มนุษยศาสตร์       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    (2) กลุ่มวิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่เปิดสอนสาขาวิชาอ่ืนในคณะ

วิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการเงิน  

    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการเรียน 
โดยมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีทุกภาคเรียน   

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน สามารถ                                
มาเรียนได้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีรายวิชาส าหรับนักศึกษา
หลักสูตรอื่น ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  

  13.3 การบริหารจัดการ   
             มีการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร มีหน้าที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน
การด าเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

    การด าเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา                  
เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้  เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร 
รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพ                  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  เรียนรู้คู่คุณธรรม น าวิชาการ บูรณาการธุรกิจ สร้างประสิทธิภาพสู่อาชีพนักบริหารธุรกิจ 
 
 1.2 ความส าคัญ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิต                   
ให้เป็นทรัพยากรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นผู้ประกอบการหรือต่อยอดทางธุรกิจเป็น
พนักงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม  
 
1.3 วัตถุประสงค์  
 เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว จะเป็นผู้มีคุณลักษณะดังนี้   
  1.3.1 มีคุณภาพได้มาตรฐานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยกับบริษัทซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม และตรงกับความต้องการของธุรกิจค้าการค้า
สมัยใหม่ ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจค้าการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการ
บริการอ่ืนๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม โดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
  1.3.2 มีความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ                          
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ได้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการค้าสมัยใหม่ได้  
  1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้  
  1.3.4 มีความเป็นผู้น า มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูดและเขียนรวมทั้ง
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  
 
 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ด้านการบริหารหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

1. เอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ พ.ศ.2562 
2. รายงานผลการด าเนินงานของ
ห ลั ก สู ต รบ ริ ห าร ธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
บัณฑิตทีม่ีต่อหลักสูตร สมัยใหม่  

3. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
4. รายงานผลการส ารวจความ
ต้องการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  

2. ด้ านการบริหารทรัพยากร              
การเรียนการสอน 

ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
นั กศึ กษา และอาจารย์ต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ราย งาน ผลการป ระ เมิ น ค ว าม                     
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3. แผนการติดตามผลการน า
หลักสูตรไปใช้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

1. จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2 . จั ด ก า ร เรี ย น ก ารส อ น ให้
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ อ งค์ ป ระก อ บ                 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
3 . ด า เนิ น ก า รท บ ท วน แ ล ะ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ               
ทุก 5 ปี 

1. เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร
บริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  สาขาวิช า                
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                 
(มคอ.2) 
2. รายงานการประเมินตนเอง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Self-
Assessment Report :SAR) 

4. ด้านการบริหารคณาจารย์  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ใน
การบริหารหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มี
ประสบการณ์ทางวิชาการเพ่ือมา
ใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงาน
เพ่ื อขอก าห นดต าแห น่ งท าง
วิชาการ 

1 . ร าย งาน ผล การด า เนิ น งาน
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั ก สู ต ร                      
ในรายงานด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. อาจารย์ได้รับการพัฒนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
3 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ก า รค้ า ส มั ย ให ม่                      
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
สามารถขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 

5. ด้านการสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษา 

ก ากับ/ติดตามการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 
 
 

ร า ย ง า น ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า                           
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
6 .  ด้ า น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ตลาดแรงงาน สังคม และหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ส ารวจความต้องการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของ
ผู้เรียนและสถานประกอบการ 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 3   
 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบการศึกษา   
 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข 
หมวด 5) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 (ภาคผนวก ฉ) และ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุ่มฯ พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ช) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

  วัน – เวลา ราชการปกติ  
  ภาคเรียนที่  1 เดือน กันยายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี  
  ภาคเรียนที่  2 เดือน มีนาคม – สิงหาคม ของทุกปี  
  เป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ และ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ข หมวด 5) และตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ (ภาคผนวก ช) 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าในระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา
ด้านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่หรือด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามโครงการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ  ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

  2.2.2  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  (ภาคผนวก ข หมวด 5) ตามโครงการ
ความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และและตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ (ภาคผนวก ช)
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  2.2.3  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานจริงที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยและต้องฝึก
ปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 
  2.3.2 นักศึกษาต้องมีการปรับพ้ืนฐานความรู้ ทางด้านบริหารธุรกิจ ทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
  2.3.3 นักศึกษาอาจมีปัญหาในการเรียน การลงทะเบียนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ การเข้าระบบบริการการศึกษา เป็นต้น 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
    2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิ ด ตั้ งแต่แรกเข้า เพ่ือให้ค าแนะน า 
ในการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน และมีการติดตามดูแลนักศึกษาทุกคน 
    2.4.2 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ อบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชา
ทางด้านบริหารธุรกิจ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านคณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง    
  2.4.3 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการลงทะเบียนที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์ การเข้าระบบบริการการศึกษา เป็นต้น 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 

ชั้นปีที่ 2 - 100 100 100 100 

ชั้นปีที่ 3 - - 100 100 100 

ชั้นปีที่ 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 100 100 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

 
รายละเอียด ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าบ ารุงการศึกษา  
(คนละ 25,000 บาท) 

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 

ค่ารายงานตัวแรกเข้า  
(คนละ 1,000 บาท) 

100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

ค่าประกันของเสียหาย   
(คนละ 500 บาท) 

50,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

รวมรายรับ 5,150,000 10,300,000 15,450,000 20,600,000 20,600,000 

รวมรายรับต่อหัว 51,500 103,000 154,500 206,000 206,000 
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)  
 

 
 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณที่ได้รับ 5,150,000 10,300,000 15,450,000 20,600,000 20,600,000 
1. งบบุคลากร  1,320,000.00   1,452,000.00   1,597,200.00   1,756,920.00   1,932,612.00  
    1.2 เงินเดือนบุคลากร  1,320,000.00   1,452,000.00   1,597,200.00   1,756,920.00   1,932,612.00  
2. งบด าเนินการ  930,000.00   1,023,000.00   1,125,300.00   1,237,830.00   1,361,613.00  
   2.1 ค่าตอบแทน  30,000.00   33,000.00   36,300.00   39,930.00   43,923.00  
   2.2 ค่าใช้สอย   500,000.00   550,000.00   605,000.00   665,500.00   732,050.00  
   2.3 ค่าวัสด ุ  200,000.00   220,000.00   242,000.00   266,200.00   292,820.00  
   2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   200,000.00   220,000.00   242,000.00   266,200.00   292,820.00  

3. งบลงทุน  100,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00  
4. งบหมวดเงินอุดหนุน  100,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00   200,000.00  
รวมรายจ่ายทั้งหมด 
(บาท) 

 2,450,000.00   2,875,000.00   3,122,500.00   3,394,750.00   3,694,225.00  

จ านวนนักศึกษา (คน) 100 200 300 400 400 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(บาท) 

 24,500.00   14,375.00   10,408.33   8,486.88   9,235.56  
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2.7 ระบบการศึกษา             
        แบบชั้นเรียน 
⬜ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
⬜ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
⬜ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
⬜ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ ) การเรียนในชั้นเรียนและการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 

  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.
2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร    
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  

  หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต   
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
โครงสร้างหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

30 หน่วยกิต 
 
 
 

 

30  หน่วยกิต 
10   หน่วยกิต 
6   หน่วยกิต 
6   หน่วยกิต 
8   หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) กลุ่มวิชาแกน   
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                
   -  วิชาเนื้อหาบังคับ 
          รายวิชาทฤษฎี 
          รายวิชาปฏิบัติการ 
   -  วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ    
   -  วิชาเนื้อหาเลือก  

84 หน่วยกิต 
 

99 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต 

 
18 หน่วยกิต 

        6  หน่วยกิต 
      12 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต 135 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ในหมู่ วิชา (355 ………...) การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดลักษณะ

เนื้อหาวิชา โดยก าหนดรหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา ดังนี้ 
ก าหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจ านวน  7  ตัวโดยมีความหมายดังนี้ 
 

 
 
 
 
                     
 
 
  
 

โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
  เลขตัวที่  1  2  และ  3    หมายถึง หมวดวิชาและ หมู่วิชา (355……..) 
  เลขตัวที่  4      หมายถึง ระดับความยากง่าย/ชั้นปี 
  เลขตัวที่  5      หมายถึง ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 
  เลขตัวที่  6  และ  7    หมายถึง ล าดับก่อน-หลังของวิชา 
 
 โดยก าหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชา  ดังนี้ 
   (1)  การจัดการ        355 -1-- 
   (2)  การบริหารธุรกิจ    355 -2-- 
    (3)  การขาย/การตลาด        355 -3--  
    (4)  การจัดการงานบุคคล       355 -4-- 
   (5)  การจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  355 -5-- 
   (6)  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน          355 -6-- 
   (7)  เทคโนโลยี/สารสนเทศ           355 -7-- 
   (8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  355 -8-- 
   (9)  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ         355 -9-- 
       วิทยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 
         การสัมมนา  และการวิจัย  
  รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมง
บรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยก าหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 
 
 

3 1 7 6 2 4 5 

ล าดับก่อน-หลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นป ี
หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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รายวิชาตามโครงสร้างในหลักสูตร 
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร       เรียนทั้งหมด   10  หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ          บังคับเรียน       6  หน่วยกิต 
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication) 

2(2-0-4) 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

 
   - วิชาเลือก   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้                    จ านวน 4 หน่วยกิต 

 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
(Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน                                                  
(Reading and Writing English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ  
(English for Communication in the Workplace) 
 

2(2-0-4) 

  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต  
 

0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม  
(Buddhism for Living and Social Development) 

2(2-0-4) 

0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
(Human Behavior and Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
 (Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 
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0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 
(Art Performance Appreciation) 

2(2-0-4) 

 
  3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  6  หน่วยกิต 

   
0003101 ระบบสังคมไทย  

(Thai Society System) 
2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน  
(Business and Daily Life)  

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community)      

2(2-0-4)   

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
(Economy in Daily Life)      

2(2-0-4) 

 
  4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  

 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  

(Thinking and Decision Making) 
2(2-0-4) 
 

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
(Computer Technology)  

2(2-0-4) 

0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
(Science and Technology for Quality of Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(Life and Environment) 

2(2-0-4) 
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0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน                     
(Household Appliances Maintenance 
Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 

2(2-0-4)                  

 ข) หมวดวิชาเฉพาะ         จ านวน   99 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาแกน         จ านวน   45   หน่วยกิต 

 
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 

(English for Business 1)                              
3(2-2-5)    
          

3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 
(English for Business 2) 

3(2-2-5) 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์   
(Commercial and Business Law) 

3(3-0-6) 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ   
(Economics for Business Management) 

3(3-0-6) 

3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1     
(Chinese for Business 1) 

3(2-2-5) 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3(3-0-6) 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ   
(Principles of  Business  Research)  

3(2-2-5) 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น   
(Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ   
(Business  Finance)                                                    

3(3-0-6) 

3541101 
 

หลักการตลาด  
(Principles of Marketing)  

3(3-0-6) 
 

3561105 
 

การจัดการและองค์การ  
(Management and Organizations)                                                   

3(3-0-6) 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ   
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 
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3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
(Production and Operation Management) 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์   
(Strategic  Management) 
 

3(3-0-6) 

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา            จ านวน 42  หน่วยกิต        
  2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ                จ านวน  18  หน่วยกิต  

 
3551101 
 

ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(Basic knowledge of Modern Trade Business 
Management) 

1(1-0-2) 

3551102 ปฏิบัติการด้านพ้ืนฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Practice in Basic knowledge of Modern Trade 
Business Management) 

2(0-4-2) 

3552102 พฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Consumer Behavior in Modern Trade Business 
Management) 

1(1-0-2) 

3552103 ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจ         
การค้าสมัยใหม ่
(Practice in Consumer Behavior in Modern 
Trade Business Management)  

2(0-4-2) 

3553101 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Entrepreneurship in Modern Trade Business) 

1(1-0-2) 

3553102 ปฏิบัติการผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Practice in Entrepreneurship in Modern Trade 
Business) 

2(0-4-2) 

3553103 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ 
(Integrated Modern Trade Business 
Management) 

1(1-0-2) 

3553104  ปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ 
(Practice in Integrated Modern Trade Business 
Management) 

2(0-4-2) 

3553203 นวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Innovation in Modern Trade Business)    
 
 
 

1(1-0-2) 
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3553204 ปฏิบัติการนวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Practice in Innovation in Modern Trade 
Business) 

2(0-4-2) 

3553705 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Management Information System for Modern 
Trade Business) 

1(1-0-2) 

3553706 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 
(Practice of Management Information System 
for Modern Trade Business) 

2(0-4-2) 

 
        2.2)  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติบังคับ                จ านวน  24  หน่วยกิต  
 
3551801 
 
 
 

การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 1     
(Work-Based Learning in Modern Trade 
Business Operation and Management 1) 

3(270) 

3551802 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุ รกิจการค้า
สมัยใหม่ 2     
(Work-Based Learning in Modern Trade 
Business Operation and Management 2) 

3(270) 

3552801 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 3     
(Work-Based Learning in Modern Trade 
Business Operation and Management 3) 

3(270) 

3552802 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 4     
(Work-Based Learning in Modern Trade 
Business Operation and Management 4) 

3(270) 

3553801 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 5     
(Work-Based Learning in Modern Trade  
Business Operation and Management 5)  

3(270) 

3553802 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ 6     
(Work-Based Learning in Modern Trade  
Business Operation and Management 6)  

3(270) 
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3554801 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ 7      
(Work-Based Learning in Modern Trade  
Business Operation and Management 7)  

3(270) 

3554802 การเรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านการจัดการธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ 8      
(Work-Based Learning in Modern Trade  
Business  Operation and Management 8)  
 

3(270) 

  2.3)  วิชาเนื้อหาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน  12   หน่วยกิต   
 
3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2        

(Chinese for Business 2) 
3(2-2-5) 

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ     
(Managerial Accounting)   

3(3-0-6) 

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ  
(Business Taxation) 

3(3-0-6) 

3542501 การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) 

3(3-0-6) 

3552104 การจัดซื้อในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(Purchasing in Modern Trade Business) 

3(3-0-6) 

3552105 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Relationship Management) 

3(3-0-6) 

3552203 การจัดการคลังสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(Warehouse Management for Modern Trade 
Business) 

3(3-0-6) 

3552701 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานธุรกิจ 
(Application Software for Business) 

3(2-2-5) 

3553105 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Product Management and New Product 
Development)         

3(3-0-6) 

3553106 การจัดการธุรกิจบริการแบบองค์รวม 
(Holistic Business Management) 

3(3-0-6) 
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3553107 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 
(Integrated Marketing Communications of  
Modern Trade Business) 

3(3-0-6) 

3553121   การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพ่ือชุมชน 
(Modern Trade Business for Community) 

3(2-2-5) 

3553201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 
(Logistics and Supply Chain Management in 
Modern Trade Business) 

3(3-0-6) 

3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์  
(Franchise Management) 

3(2-2-5) 

3563121    
 
3563408 

การควบคุมคุณภาพ                 
(Quality Control) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
(Personality  Development) 

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

 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การส าเร็จ หลักสูตร
ของสาขาวิชานี้  
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษา                        

ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 (2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 (2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2 (2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5) 
3561105 การจัดการและองค์การ 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาเนื้อหาเลือก 

xxxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(X-X-X) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 

3551801 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 1 

3 (270) 

รวม 18 
   
  ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษา                     
ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 
 

3551101 ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1(1-0-2) 

3551102 
ปฏิบัติการด้านพ้ืนฐานการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่       

2(0-4-2) 

3551802 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 2 

3(270) 

รวม 18 
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  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษา                   

ด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2(2-0-4) 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 
 

3552102 พฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

1(1-0-2) 

3552103 ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

2(0-4-2) 

3552801 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 3 

3(270) 

รวม 21 
 
  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วย
ตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 

3552802 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 4 

3(270) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 

รวม 19 
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  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษา ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3503103 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาเนื้อหาบังคับ 
 

 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 
 

3553101 
การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้า
สมัยใหม ่

1(1-0-2) 

3553102 
ปฏิบัติการผู้ประกอบการในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 

2(0-4-2) 

3553801 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 5 

3(270) 

รวม 19 
 
    ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษา ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3503901 หลักวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 - เนื้อหาวิชาเลือก 
 -วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
   
-วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 
 

xxxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(X-X-X) 

xxxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(X-X-X) 
3553103 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบ 

บูรณาการ 
1(1-0-2) 

3553104 ปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบ
บูรณาการ 

2(0-4-2) 

3553802 
 

การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 6 

3(270) 

รวม 19 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษา ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  -วิชาเนื้อหาเลือก 
  -วิชาเนื้อหาบังคับ 
 
 
 
 
 
  -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 
 

xxxxxxxx วิชาเนื้อหาเลือก 3(X-X-X) 
3553203 นวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1(1-0-2) 

3553204 
ปฏิบัติการนวัตกรรมในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่                    

2(0-4-2) 

3553705  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

1(1-0-2) 

3553706 
ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

2(0-4-2) 

3554801 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 7 

3(270) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
รวม 18 

 
  ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษา ด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 -วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ 

3554802 
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 8 

3(270) 

รวม 3 
 
 
 หมายเหตุ     
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1 – 8 
ฝึกปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม  
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก  ก 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสกุลไทย ป้อมมะรัง บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
สารนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2550 
2545 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายพลกร วงศ์ลา บธ.ม. 
ทล.บ. 

บริหารธุรกิจ 
การจัดการการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2548 
2545 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสนั่น พรมศิลา บธ.ม. 
บช.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2547 
2528 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 
 

นายบุญส่ง มาสกุล บธ.ม. 
ศล.บ 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 
2533 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก 

2556 
2533 
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           3.2.2  อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา   สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายประทาน  แก้วก าพล บธ.ม. 
ศศ.บ. 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
นิเทศศาสตร์ (วารสารศาสตร์) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม 

2557 
2542 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายประภาท อ่อนสองขั้น บธ.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจ (ธุรกิจค้าปลีก) 
 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2555 
2550 

 

30 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ก าหนดให้นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เป็นวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาฝึกปฏิบัติบังคับ จ านวน 8 รายวิชา 24 หน่วยกิต ในสถานประกอบการของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม    
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้   
   4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม                             
    นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในการใช้ความรู้และทักษะ 
ทางวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง เพ่ือให้การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน                     
ในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้นควรค านึงถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น ต่อความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการจัดแผนการเรียน 
แบบมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่  คาดหวังให้นักศึกษามีมาตรฐาน                     
ผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้  
   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
   (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
   (3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   (4) มีจิตส านึก และมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความด ีและความชั่ว 
  4.1.2 ด้านความรู้                            
   (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
   (3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้ง  
การปรับปรุงแผนงาน 

 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
   4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา                             
   (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้                    
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมกิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  
   (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
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   (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่ เป็นผล 
จากทางเลือกอย่างรอบคอบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
   4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
             นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ  
และการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างกัน  
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประสบการณ์ภาคสนามจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   
ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  จึงคาดหวังให้นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู้  ต่อไปนี้  
     (1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
     (3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา                           
ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน  
     (4) มี ค วามรับ ผิ ด ชอบ การพั ฒ น าความรู้ ค วามสามารถท างวิ ช าชี พ                            
ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
   4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ          
    นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารให้เข้าใจ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับงานที่ ได้รับมอบหมาย การให้ประสบการณ์  จากการ                       
ฝึ กปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ดการธุ รกิ จการค้ าสมั ย ใหม่  จึ งคาดหวั งให้ นั กศึ กษามี มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ ต่อไปนี้  
     (1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์                 
ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง  
     (2) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้        
ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและในชีวิตประจ าวัน  
     (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก                      
และใช้รูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน  
     (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม                 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ  
  4.2 ช่วงเวลา  
     ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ ทุกภาคการศึกษา จ านวน 8 ภาคการศึกษา โดยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีที่ 1,  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2, ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2,  ภาคการศึกษาที่ 1               
ปีที่ 3, ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีที่ 3,  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีที่ 4 และ ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีที่ 4  
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอนใน 1 ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา 6 เดือน  
โดยการศึกษาในภาคทฤษฎี 3 เดือน และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ของบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ด้านจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา         
ที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1 จนถึงภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี  4  
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 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย (ถ้าม)ี     
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ            
    ไม่มี      
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้            
    ไม่มี      
  5.3 ช่วงเวลา           
    ไม่มี      
  5.4 จ านวนหน่วยกิต         
    ไม่มี      
  5.5 การเตรียมการ            
    ไม่มี     
  5.6 กระบวนการประเมินผล           
    ไม่มี 
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หมวดที่ 4 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงค์ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มี ค ว าม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต  ก ตั ญ ญู                  
ความเสียสละ ความอดทน ความเพียร
พ ย าย าม  ค ว าม ป ระห ยั ด  เค า รพ                      
ต่อกฎหมาย และมีจริยธรรมทางธุรกิจ 

(1) จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ ช่วยเหลือสังคมท่ีด้อยโอกาส   
เพ่ือบ่มเพาะจิตส านึกสาธารณะ และมีความสัมพันธ์                   
ที่ดีต่อกัน  
(2) จั ด อ บ ร ม /สั ม ม น า  เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง  
เรื่อง จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีความรู้
ถึ งผลกระทบต่อ สั งคม และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง         
กับการกระท าความผิด เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
(3) สอดแทรก เรื่อง คุณค่า ทัศนคติ เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการท างาน 
และ ในกิจกรรมปัจฉิมนิ เทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

(2) มี ค ว า ม รู้ ด้ า น บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ                        
ก ารจั ด ก ารธุ รกิ จ ก าร ค้ าส มั ย ให ม่                      
และศิลปวิทยาการที่เกี่ยวข้อง และมีการ
เรียนรู้และ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ส า ม า ร ถ  ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้                                     
ด้านบริหารธุรกิจกับการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ สามารถด าเนินธุรกิจ                
ได้อย่างถูกต้อง 

(1) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบังคับ เป็นลักษณะ
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดให้มีการมอบหมายงาน 
รายงาน กิจกรรมที่ แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  
เช่น การท างาน วิจัย การศึกษากรณีพิเศษ หรือการจัด
อบรมเพ่ือให้นักศึกษา น าความรู้ แนวความคิดและทฤษฎี
ทางการบริหารจัดการมา ประยุกต์ ใช้ ในการวางแผน 
วิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ   
(2) การจั ด กิ จ ก รรม ที่ ห ล ากห ล าย  เส ริ ม ห ลั ก สู ต ร   
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  
เช่น  การเชิญ วิทยากรภายนอกมาถ่ ายทอดความรู้                     
และประสบการณ์ ทางด้านการตลาดและธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
(3) การจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการท างานร่วมกัน 

(3) มีความสามารถวิ เคราะห์ปัญหา 
แส ว งห า  ท าง เลื อ กแ ละวิ เค ราะห์
ทางเลือกอย่างรอบด้าน  

(1) การส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการ 
ทางวิชาการ  
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
(3) การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบังคับ มุ่งเน้น
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

พัฒนา ทักษะความคิด วิ เคราะห์  บู รณาการความรู้                  
ทางการบริหารจัดการและศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(4) การให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ  
เพ่ือบูรณาการ ความรู้ด้ านการจัดการธุรกิจสมัยใหม่                      
กับประสบการณ์การท างานอย่างเป็นระบบ 

(4) มีความสามารถในการวางแผนงาน 
จั ด ล า ดั บ ขั้ น ต อน ข อ งก ารท า งาน                       
การน าแผนงานไปปฏิบัติการควบคุม 
และประเมินผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 

มอบหมายงานเชิงบูรณาการ/ กรณีศึกษา/ กิจกรรม/ 
เพ่ือให้นักศึกษาฝึกการวางแผนกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

(5) มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก ารท า งาน                  
เป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน               
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีภาวะ
ผู้น าและผู้ตามอย่างเหมาะสม 

(1) การจัดกิจกรรมและโครงการ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ตั้ งแต่การวางแผน การด าเนินงาน และการติดตาม 
ประเมินผล  
(2) การจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึ กษาต้อง
ท างานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษา                            
ได้สร้างความเป็นภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ดี  
(3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ                    
และมีภาวะผู้น า 

(6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี                
ในการด าเนินงานทางธุรกิจ 

(1) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีที่ ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ  
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรม /สัมมนาเกี่ยวกับ                     
การใช้เทคโนโลยี การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการบริหาร
จัดการธุรกิจ  
(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
การจัดท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน โดยเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

(7) มี ค วาม ส าม ารถ ใน การสื่ อ ส าร                  
และการน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
การน าเสนอหน้ าชั้ น เรียน  น าเสนอประเด็นปัญ หา             
ท างก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร  แล ะอภิ ป รายแลก เป ลี่ ย น                         
ความคิดเห็นในชั้นเรียน  
(2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  
การอ่านจับใจความ การถ่ายทอดสิ่ งที่ อ่านในรูปแบบ                     



36 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ของการพูด และการเขียนรายงานทางการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 
(3) การจัดอบรม/ สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจการค้า
สมัยใหม่เพ่ือชุมชน ให้กับองค์กรท้องถิ่น 

(8) มีบุคลิกภาพที่ดี  มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
ติ ดต่ อสื่ อสาร การมี มนุ ษยสั ม พัน ธ์ และการวางตั ว                     
ในการท างานโดยมีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา
และในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์                      
ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้ 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
   (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
   (3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   (4) มีจิตส านึก และมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     (1) มีการปลูกฝังระเบียบวินัยให้นักศึกษา โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน
การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
     (2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ 
การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
     (3) อาจารย์ผู้ สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา                 
ให้ตระหนักถึงผลกระทบการตลาดที่มีต่อสังคม 
     (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี                               
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ ยึดหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น เรียน การส่งงาน               
ตามก าหนดตามระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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   (3) ประเมินจากการสั งเกตการปฏิบัติ ตนของนักศึกษาในการท าประโยชน์                   
แก่ส่วนรวม เสียสละ ยึดหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 
   (4) ประเมินจากการประเมินตนเองของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

2.2 ด้านความรู้  
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
   (3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้ง 
การปรับปรุงแผนงาน 

 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
     (1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ         
ในเชิงวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจการค้า
สมัยใหม่และการบริหารจัดการธุรกิจในภาพรวมทั้งหมด  
     (2) ให้นักศึกษาได้ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 
จากสถานประกอบการจริง โดยผ่านเครื่องมือ ต่างๆ เช่น กรณีศึกษา เกมจ าลอง บทบาทจ าลอง  
จากการฝึกปฏิบัติงาน การเขียนและน าเสนอรายงาน อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
     (3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง และให้มี 
การภาคปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (2) ประเมินจากแฟ้มผลงานของแผนงานหรือโครงการ รูป เล่มรายงานวิจัย                  
ของนักศึกษา 
   (3) ประเมินจากรายงานกิจกรรมที่นักศึกษาจัดท า 
   (4) ประเมินจากการให้คะแนนของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท                
ในกลุ่มฯ ที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้                    
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมกิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  
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   (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
   (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่ เป็นผล 
จากทางเลือกอย่างรอบคอบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   (1) ใช้กรณีศึกษาท่ีเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดในการแก้ไขปัญหา 
   (2) ในขณะที่ สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ                 
ที่มาและสาเหตุของปัญหา และแสดงแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
   (3) ให้นักศึกษาทดลองวิจัย และแก้ปัญหา ในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
     (1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ
เลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 
     (2) ประเมินจากการสัมภาษณ์แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา             
โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาของนักศึกษา  
     (3) ประเมินจากรายงานผลงานการทดลองวิจัยของนักศึกษาที่ เสนอทางเลือก                
ในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ 

 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1) สามารถประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
     (2) สามารถท างาน เป็นกลุ่ ม  และแสดงภาวะผู้ น า  ผู้ ตามได้อย่ างเหมาะสม                   
และมีความรับผิดชอบ 
     (3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค ์

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
   (1) ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม เน้นการท างาน               
ที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น  
   (2) ให้ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                
และความรับผิดชอบ 
     (1) ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน  
     (2) ประเมินจากการให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 
     (3) ประเมินจากรายงานข้อมูลของนักศึกษา  
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2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน  
การวิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจ 
   (2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ                  
การเขียนรายงาน และการน าเสนอด้วยวาจา 
   (4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงาน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์                 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (1) ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา เน้นการประยุกต์ใช้
หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ 
     (2) ให้ น า เสนอแนวคิ ดของการแก้ ปั ญ ห า ผลการวิ เค ราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพ                    
ของวิธีแก้ปัญหาต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจให้มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                    
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้                   
ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรโดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองซึ่งบางรายวิชา                 
อาจไม่น าไปสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องซึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  ได้กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่  1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ส่วนที่  2  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                        
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มี 5 ด้าน ดังนี้ 
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ล าดับที่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวช้ีวัด 
 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1  สามา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณค่า 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข      
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3.1.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
(1) ตรงต่อเวลา - ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรง
ต่ อ เว ล า ใน ก า ร เรี ย น ก า รส อ น                       
ทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม                             
ในการเข้าเรียน 
- ป ร ะ เ มิ น จ า ก พ ฤ ติ ก ร ร ม                     
ในการส่งงาน 

(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต - มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายใน
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ในการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ าก ชิ้ น ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์                   
ต่อข้อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

(3) มีสัมมาคารวะ  อ่อน
น้อมถ่อมตน 

- ป ลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ กษ าต ระห นั ก                     
ใน คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น                          
อย่ างสุภาพและอ่อนน้อม  วาจา
สุ ภ าพ  ไพ เราะ  มี ร ะ เบี ยบ วิ นั ย 
ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ โดยใช้
กรณีการสาธิตและกรณีจ าลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การน าเสนอผลงาน 

3.1.2.2 ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยใช้วิธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ ค วาม รู้  ค ว าม เข้ า ใจ โดยวิ ธี                        
การสาธิตทดลองและฝึกปฏิ บั ติ                    
ในเนื้อหารายวิชา 
- ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ                                
โดยวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชันเรียน 
- ทอดสอบวัดความรู้ ในรายวิชา                      
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

(2) สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการด ารงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ห ลั ก 
(Problem Based Learning)                           
หรือเรียกว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) ส าม ารถ พั ฒ น าก าร
เรี ยน รู้ ข อ งตน เองอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/การ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึก
ปฏิบัติในทุกรายวิชา 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก คุ ณ ภ า พ ง า น
มอบ ห มาย  ที่ แ ส ด งถึ งก ารคิ ด /
วิเคราะห์ การหาความรู้เพ่ิมเติม โดย
อ า ศั ย ข้ อ มู ล /                            
หลักความรู้จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ                
ม าป ระก อบ ได้ อ ย่ า ง เห ม าะส ม                      
และมีจรรยาบรรณในการอ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิ เคราะห์ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย - ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

อย่างมีเหตุผล ใช้แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

มอบหมาย 
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2) สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์                
โดยใช้วิธีการกรณีศึกษา 
- ส าธิ ต  ท ด ลอ งแล ะฝึ ก ป ฏิ บั ติ                        
ในเนื้อหารายวิชา 
 

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร อ ภิ ป ร า ย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3) ส าม ารถป ระ เมิ น ค่ า               
หรือคุณค่า 

- ให้ ค วามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง                    
การประเมินค่าโดยใช้วิธีจ าแนก
คุณภาพงาน 
- ให้ ค วามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง                 
การประเมินค่าโดยใช้วิธีการน าเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 

3.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ ค วาม เข้ า ใจ                  
ในความแตกต่ างระหว่างบุ คคล                 
ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 

(2) มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ                  
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้
กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning) หรือ PBL 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของกระบวนการการจัดการ
เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ปั ญ ห า เป็ น ห ลั ก 
(Problem Based Learning) ห รื อ 
PBL 
-  สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ส า ม า ร ถ วิ เค ร า ะ ห์                  
เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการวิ เคราะห์               
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่าง ๆ  

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2) ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า                     
ใน ก า ร สื่ อ ส า ร ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทั กษะการใช้ภ าษา                 
ในการสื่อสารในรายวิชาต่าง ๆ  
- ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม                          
และน าเสนอ 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การน าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

(3) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร                         
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ  
- ม อ บ ห ม า ย กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม                       
แล ะน า เสน อ โดย ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 
- ก า ร ส ร้ า ง ชิ้ น ง า น โ ด ย ก า ร                           
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การน าเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร                
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
            สื่อสารในชีวิตประจ าวัน                  

 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
            สื่อสารใน ชีวิตประจ าวัน                   

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
             วัฒนธรรม   

              

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงาน 
            อาชีพ   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
            และสังคม 

              

0002102 พฤติกรรมมนษุย์กับการพัฒนาตน               
0002103 สนุทรียภาพของดนตรกัีบชวีติ               
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สนุทรียภาพการแสดง               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพัน

ธ ์
ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
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    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
         

                                                                                 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง
บุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ               
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์               
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ               
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ 
            คุณภาพชีวิต 

              

0004105 วทิยาศาสตรเ์พ่ือสขุภาพ               
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ใน 
            ชีวิตประจ าวัน               

0004108  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน 
             ชีวิตประจ าวัน 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน                      

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2552 และคุณลักษณะบัณฑิต                       
ที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดังนี้ 

3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   (1) มีความซื่ อสัตย์สุ จริต  ซื่ อตรงต่อหน้ าที่  ต่ อตนเองและต่อผู้ อ่ืน  ไม่ เอารัด                    
เอาเปรียบผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
   (2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ     
ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 (3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (4) มีจิตส านึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
3.2.2 ด้านความรู้   

   (1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
   (2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
   (3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ในด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการด าเนินงานรวมทั้ง  
การปรับปรุงแผนงาน 

 (4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจการค้า 
สมัยใหม่ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

3.2.3 ด้านทักษะปัญญา 
   (1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้                    
ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมกิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่  
   (2) สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
   (3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่ เป็นผล 
จากทางเลือกอย่างรอบคอบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
   (2) สามารถท างาน เป็นกลุ่ ม  และแสดงภาวะผู้ น า  ผู้ ตามได้อย่ างเหมาะสม                              
และมีความรับผิดชอบ 
     (3) สามารถแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความคิดเห็นที่มีความแตกต่าง                     
อย่างสร้างสรรค์ 
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3.2.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) สามารถประยุกต์ ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิติและการวิ เคราะห์ เชิ งปริมาณ                          
มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

 (2) สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ 
การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 

 (4) สามารถน าเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก 

 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวชิาแกน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
3502101 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 1                   
3502102 ภาษาอังกฤษส าหรับธรุกิจ 2                   
3502105 กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย ์                   
3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการธุรกิจ                   
3503103 ภาษาจีนส าหรับธรุกิจ 1                   
3503204 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณและสถิติธรุกิจ                   
3503901 หลักการวิจยัทางธุรกิจ                   
3521104 หลักการบญัชีช้ันต้น                   
3531101 การเงินธุรกิจ                   
3541101 หลักการตลาด                   

3561105 การจัดการและองค์การ                                              
3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ                   
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                   
3563301 การจัดการการผลติและการปฏิบตัิการ                   
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    

 

 
 
 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวชิาเนื้อหาบังคับ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

3551101 ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   
3551102 ปฏิบัติการด้านพื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   

3552102 พฤติกรรมผู้บรโิภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   
3552103 ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่                   
3553101 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   
3553102 ปฏิบัติการผู้ประกอบการในธุรกิจการคา้สมัยใหม่                                 

3553103 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ                   
3553104 ปฏิบัติการด้านธุรกจิการค้าสมัยใหม่แบบบรูณาการ                             

3553203 นวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่                    
3553204 ปฏิบัติการนวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   
3553705 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                  

3553706 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    

 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

3551801 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 1  

                  

3551802 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 2   

                  

3552801 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 3   

                  

3552802 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 4   

                  

3553801 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 5   

                  

3553802 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 6   

                  

3554801 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 7   

                  

3554802 การเรยีนรูภ้าคปฏิบตัิดา้นการจัดการธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม่ 8   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  

 

รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3503104 ภาษาจีนส าหรับธรุกิจ 2                   

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ                   
3532202 การภาษีอากรธรุกิจ                   
3542501 การตลาดดิจิทัล                   

3552104 การจัดซื้อในธุรกิจการค้าสมัยใหม ่                   

3552105 การจัดการลูกคา้สัมพันธ์                    

3552203 การจัดการคลังสินค้าส าหรับธุรกิจการค้า 
             สมัยใหม่  

                 

3552701 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงาน 
             ธุรกิจ 

                 

3553105 การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลติภณัฑ์ 
             ใหม่  

                  

3553106 การจัดการธุรกิจบริการแบบองค์รวม                   

3553107 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจ 
             การค้าสมัยใหม ่
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รายวิชา  
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3553121 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อชุมชน                   

3553201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกจิ 
             การค้าสมัยใหม ่

   


             

3563112 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์                   

3563121 การควบคุมคุณภาพ                               

3563408 การพัฒนาบุคลิกภาพ                    
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หมวดที่ 5  
 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 

ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน ค่าระดับคะแนน 
     A 4.0 
     B+ 3.5 
     B 3.0 
     C+ 2.5 
     C 2.0 
     D+ 1.5 
     D 1.0 
     E 0.0 

 
และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ 2555 (ภาคผนวก ค หมวด 1) และ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ช) 

   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน  ตามที่ก าหนดไว้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยด าเนินการทวน
สอบระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
 2.1.1 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน                          

ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสม                      
ของข้อสอบและการประเมินผลให้เป็นไปตามแผนการสอน 

 2.1.3  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้มีการท าวิจัยสัมฤทธิ์ ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง               

และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้ง
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยมีวิธีการดังนี้ 

  2.2.1 สภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

  2.2.2 การประเมินจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์การส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถาม                     
เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะส าเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

  2.2.4 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

  2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

  2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, จ านวน
กิจกรรมการกุศล เพ่ือสังคมและประเทศชาติ จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้                   
ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2555 (ภาคผนวก ค หมวด 1 และ 
หมวด 2) และ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ พ.ศ. 
2562 (ภาคผนวก ช) 
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หมวดที่ 6  
 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ ให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์                
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 1.1 จัดให้มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ ใหม่  เพ่ือให้ รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิ ธาน                   
ของสถาบัน ของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

 1.2 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 

 1.3 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจ ารย์                
ที่ชัดเจนมีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 1.4 จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 1.5 จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การฝึกอบรมเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอน                            

และกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน                    

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ 
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(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน                             
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

(4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(5) จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ในคณะ 
(6) จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7   
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ก ระบ วน ก ารบ ริ ห ารห ลั ก สู ต ร เป็ น ไป ต าม เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต รที่ ป ระก าศ ใช้                               
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน             
ในหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 มี จ าน วนอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั กสู ต รอย่ าง เพี ย งพอ  โดย ไม่ น้ อยกว่ า  5 คน  
เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร        
  1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ และมีคุณวุฒิการศึกษา ทางด้าน
บริหารธุรกิจ  สาขาทางด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  หรือเที ยบเคียง สัม พันธ์กับสาขา                    
ที่เปิดสอน    
  1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือมีต าแหน่ง ทาง
วิ ช า ก า ร ไม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร าจ า ร ย์  มี ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ล ะ มี คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า                           
ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาทางด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กับสาขา                 
ที่เปิดสอน    
  1.4 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาทางด้านการจัดการธุรกิจ การค้า
สมัยใหม่ หรือเทียบเคียง สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน    
  1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 

2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ 
  มีการพัฒ นาคุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ   
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะ บัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ   

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 (2) ด้านความรู้              
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา   
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาบัณฑิตจะมีงานท า 100% โดยเข้าท างานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและบริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ 
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3. นักศึกษา  
3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร 
3.1.2 การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
3.1.3 มี เครื่องมือที่ ใช้ ในการคัด เลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ ได้นักศึกษา                        

ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
  3.2.1 มีการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
  3.2.2 ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ                     
ทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  
  3.2.3 ใน ระห ว่ างนั ก ศึ กษ าออกฝึ กภ าคป ฏิ บั ติ  มี ก ารวางระบ บ อาจารย์ ที่ ป รึ กษ า                           
ให้ค าปรึกษา โดยผ่านการสื่อสารแบบหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบการรับข้อร้องเรียนอัตโนมัติ ระบบการดูแล
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจ าศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุ่มฯ   
  3.2.4 สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียน รู้                     
ในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   3.3.1 นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
   3.3.2 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   3.3.4 นักศึกษามีความผูกพันต่อสถาบันและองค์กร และความสุข 

 
4. อาจารย ์
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีกระบวนการบริหาร ส่งเสริม พัฒนา เพ่ือให้อาจารย์                          
ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา โดยการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 การบริหารคณาจารย์ 
   4.1.1 ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์               
ของสถาบัน และของหลักสูตร 

    4.1.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
   4.1.3 มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์                    
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   4.1.4 มี ระบบการส่ ง เสริมและพั ฒ นาอาจารย์  ให้ มี ค วาม เชี่ ย วชาญ ทางสาขาวิช า                           
และมีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   5.1.1 มีการปรับปรุงรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา ให้มี เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
   5.1.2 เพ่ิมรายวิชาที่มีความส าคัญกับยุคปัจจุบั นที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนอง                  
ต่อองค์การในอนาคต  
   5.1.3 มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา                     
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
   5.1.4 มี ก าร พัฒ นาราย วิช า เพ่ื อส่ ง เส ริม ให้ นั กศึ กษ า เป็ น ผู้ ป ระกอบ การในอนาคต                      
และสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนได้ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   5.2.1 การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้งเป็นความต้องการของอาจารย์ในการ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้องท าผลงาน  
   5.2.2 เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับ 
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ก าร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  ทั ก ษ ะท างภ าษ า ไท ย แ ล ะภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ  ทั ก ษ ะก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ                     
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ  
ในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
   5.2.3 เน้ นการฝึกปฏิบั ติ งาน ให้ เกิดทั กษะ และความเชี่ ยวชาญ  ตามความต้องการ                    
ของผู้ประกอบการและเข้าใจถึงระบบการบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา   

5.3 การประเมินผู้เรียน 
  5.3.1 ก าห นด เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น  วิ ธี ก ารป ระ เมิ น  เค รื่ อ งมื อป ระ เมิ นที่ มี คุณ ภ าพ  
และมีวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  
  5.3.2 มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
  5.3.3. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งของ
ตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 

  5.3.4 มี การประเมินนั กศึ กษาจากการปฏิ บั ติ งานจริ ง ในการออกฝึกปฏิ บั ติ งาน                        
ตามกระบวนการจัดการของผู้ประกอบการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ และอาจารย์ที่ ปรึกษา ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2555 (ภาคผนวก ค 
หมวด 1) และ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ              
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ช) 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 

   1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  
     ขนาดจุ   40 เครื่อง   จ านวน  3  ห้อง 
   2) ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
     ขนาดจุ   40 เครื่อง   จ านวน  2  ห้อง 
   3) ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  
     ขนาดจุ  100 เครื่อง   จ านวน  2  ห้อง 
   4) ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
     ขนาดจุ   80 คน     จ านวน  2  ห้อง 
   5) ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
     ขนาดจุ  100 คน   จ านวน  4  ห้อง 

     ขนาดจุ   60 คน   จ านวน  1  ห้อง 
     ขนาดจุ   50 คน   จ านวน   8  ห้อง 
     ขนาดจุ   40 คน   จ านวน  55 ห้อง  

   6) ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)    
    ขนาดจุ   80 - 100 คน  จ านวน  1 ห้อง 

   7) ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19)  
     ขนาดจุ   50  คน   จ านวน  3  ห้อง  
     ขนาดจุ   80 - 100 คน  จ านวน  1  ห้อง  
   8) ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ    จ านวน  1  ห้อง  
   9) ห้องศูนย์สหกิจศึกษา    จ านวน  1  ห้อง 
     อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
     (1) ชุดเครื่องขยายเสียง   จ านวน  50  ชุด 

     (2) LCD Projector   จ านวน  40  ชุด  
     (3) Notebook    จ านวน  20  เครื่อง 

โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย 
    10) สถานฝึกภาคปฏิบัติ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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6.2.2 ห้องสมุด  
   ใช้ต ารา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ อ่ืนๆ และ
โสตทัศนวัสดุทางด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืนๆ ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.3.1 จั ด ห าห นั ง สื อ  ต า ร า แ ล ะ ว า รส า ร ใน ส าข า วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ทั้ ง ภ าษ า ไท ย                                        

และภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 
6.3.2 จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพ่ือการศึกษาดูงาน โดยน าข้ อมูลเดิมที่ผ่านมา และสถาน                 

ที่ดูงานใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน น ามาพิจารณาเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน                
ที่ มี ความเกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จการค้ าสมัย ใหม่และที่ เกี่ ยวข้อง  และสามารถ                            
ที่จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต   

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 

2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) 
นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.4.2 จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนั กศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

6.4.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 เ พ่ื อ ใ ช้ ก า ห น ด ดั ช นี บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น  ทั้ ง นี้ เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ผ่ า น 
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ  1 -  5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
ในแต่ละปี ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่ างน้อยร้อยละ 80  มีส่ วนร่วม                           
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

2. มี รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ .2 ที่ สอดคล้อง                        
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล                  
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี ) อย่างน้อยร้อยละ 25                               
ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงาน ใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า                
ด้านการจัดการเรียนการสอน   

     

9. อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ทุ ก ค น ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น าท า ง วิ ช า ก า ร                                       
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี ) ได้รับ                     
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ าย/บัณฑิตใหม่                                
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย                          
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
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หมวดที่ 8  
 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
มีการประชุมร่วมกันวางแผนการสอนในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงวิธีการสอน 

วิธีการประเมินก่อนและหลังการสอน ถ้ารายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่า 2 คนให้ปรึกษาแนวทางการสอนให้ไป
ใ น ท า ง เ ดี ย ว กั น  พ ร้ อ ม กั บ ป รึ ก ษ า ห า รื อ กั น ใ น ก า ร ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น พ ร้ อ ม 
การประเมินกลยุทธ์การสอน หรือปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วง                  
หลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียน          
ของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถท าโดย 

(1)  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั กศึกษา เปรียบ เที ยบ พัฒ นาการ                     
หรือความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่ แตกต่างกัน  เพ่ือประเมินภาพรวม                     
ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาหรือกลุ่มวิชา   

(2)  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าส ารวจข้อมูลได้จาก 
  2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์  เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวน             
และปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน                    
ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น    
  2.2 ก าร ป ระ เมิ น ผ ล โด ย ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต  เ พ่ื อ ส า ร ว จ ค ว าม พึ งพ อ ใจ  ค ว าม คิ ด เห็ น  
และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้    
  2.3 โดยผู้ ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ่ืน ๆ ติดตามบัณฑิตใหม่ โดยส ารวจข้อมูล                
จากนายจ้างและหรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์หรือการสอบถาม ผู้ร่วมงาน  

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดั บ ป ริญ ญ าตรี  ส าขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จ ก ารค้ าสมั ย ให ม่   แล ะตั วบ่ งชี้ เ พ่ิ ม เติ ม ข้ า งต้ น  
รวมไปถึงผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา ผู้ บั งคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี  
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ    
 4.2 คณ ะกรรมการบ ริ ห ารห ลั ก สู ต รน าผ ล ป ระ เมิ น ต ามระบ บ การจั ด ก ารห ลั ก สู ต ร                           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอ  
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป    
 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา ปัจจุบัน 
และอาจารย์ และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก  ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
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0001101   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร        2(2-0-4) 
    (Thai for Communication) 
      ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน การเลือกใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 The meaning and importance of Thai for communication; practice of thinking, 
listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate patterns of communication;  
effective integration of  gained knowledge into daily life 
 
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       2(2-0-4) 
  (English for Communication) 
   ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน  ในสถานการณ์
ต่างๆ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด  
   Fundamental English for communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; English usage of personal information, 
families, communities, and provincial information 
 
0001103   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า      2(2-0-4) 
  (Information Searching for Study) 
   ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศใน
การศึกษาค้นคว้า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 
   The meaning and the importance of information and the information 
resources for study and search; information researching and retrieval for self-study; 
presentation with standard approaches  
 
0001104    การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
   การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์
ต่าง ๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                 Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for daily Life communication through various media such as television, VDO, radio 
and so on 
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0001105    การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
  (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
   การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; skills for note-taking, summarizing, completing forms, personal 
correspondence, and electronic communication 
 
0001106    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
               (English for Cultural Communication)     
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยมทาง
สังคม ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี  
                  English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, festivals and traditions, and ceremonies 
    
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ     2(2-0-4) 
  (English for Communication in the Workplace) 
   ภาษาอังกฤษในการท างาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การอ่านประกาศรับ
สมัครงาน แผนภูมิ ตารางประเภทต่างๆ  
   English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving 
and asking information; form filling, application letter, resume, job advertisement, charts and 
labels 
 
0002101  พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม     2(2-0-4) 
  (Buddhism for Living and Social Development) 
   โครงสร้างพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา                 
การพัฒนาจิตและปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต  
   The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and ritual of 
Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma application for daily life  
 
 
 
 
 
 



70 

 

 

 

0002102  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      2(2-0-4) 
  (Human Behavior and Self Development) 
   ปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การรู้จักและพัฒนาตนเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี                 
กับผู้อ่ืนการวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
   The factors affecting human behaviors, self–perception for self-development, 
positive relationships building with others and planning for a happy life 
 
0002103  สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต      2(2-0-4) 
  (Music and Life Appreciation) 
    ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี  ประเภทของดนตรีในชีวิ ตประจ าวัน  บทบาท                  
ของดนตรีในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิต การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
   The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; musical role in 
social context; music and life relationship; music skills and experiences improvement 
 
0002104  ศิลปะและการออกแบบ     2(2-0-4) 
  (Arts and Design) 
   ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของ
ศิลปินและนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู้ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และ
ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณค่าผลงานศิลปะ                 และการ
ออกแบบส าหรับน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the 
artists and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and 
creativity; analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life 
 
0002105  สุนทรียภาพการแสดง       2(2-0-4) 
  (Art Performance Appreciation) 
   ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเล่นท้ องถิ่น ค่านิยม         
และวิถีชีวิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยมและวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น 
   The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values and lifestyles 
applied to art performances; activity based on local values and ways of life 
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0003101  ระบบสังคมไทย           2(2-0-4) 
  (Thai Society System) 
   สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล้อมไทย                
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การ พั ฒ น าตามแนวพ ระราชด าริ  เศ รษ ฐกิ จพอ เพี ย ง  ภู มิ ปั ญ ญ าไท ยและภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น                    
ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรรมาภิบาล แนวโน้มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
   Thai social and cultural, economic, political and environmental conditions 
from past up to present; social problems and solutions in Thai society; directions of Thai 
society development and sustainable development; the development of the King’s 
initiatives, sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic education, civil society 
and good governance; trends for Thai society development in the future 
 
0003102  ระบบสังคมโลก          2(2-0-4) 
  (Global Society System) 
   วิวัฒ นาการทางสั งคม  เศรษฐกิ จ  การเมื อ ง การปกครองของสั งคมโลกในอดี ต                     
ถึงปัจจุบัน ทฤษฎีและกระแสที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิ
มนุษยชน สันติศึกษา ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศท่ีส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
แนวโน้มในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
   Social, economic and political evolution  of global society from past up to 
present; theories and streams that influence social, economic and political changes; human 
rights; peace education; ASEAN Community; law and important relevant international 
organizations; current world events; trends for social, economic and political development in 
global society 
 
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน       2(2-0-4) 
  (Business and Daily Life) 
   ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การผลิต 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; administrative human resources management; marketing; financial accounting, 
context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and 
applying philosophy of sufficiency economy to daily life  
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0003104  ไทเลยศึกษา           2(2-0-4) 
  (Loei Study) 
   บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเล่น ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
   Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน        2(2-0-4) 
  (Thailand and ASEAN Community) 
   ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์
ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน 
   Background of ASEAN community; fundamental information  of  geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; 
ASEAN political-security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- cultural 
community; the relationships of internal and external groups of ASEAN country members 
and benefits of Thailand that gain from being ASEAN member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน         2(2-0-4) 
  (Economy in Daily Life) 
   หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและ
สถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 
   Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market 
and price; national income; gross provincial product; government and private sector in 
economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy 
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0004101  การคิดและการตัดสินใจ       2(2-0-4) 
  (Thinking and Decision Making) 
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆ หลักการใช้เหตุผล 
การ เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล  การวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดยการใช้ โป รแกรมส า เร็ จ รูป เพ่ื อการตั ดสิ น ใจ                      
การประยุกต์ ใช้หลักการวิ เคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้นส าหรับการตัดสินใจแก้ปัญหา                            
ในชีวิตประจ าวัน  
   Principles and human thinking process; process of thinking skills; logical 
principles; data collection; data analysis through software application for decision making; 
application of the principle of decision-making analysis linear programming for problem 
solving in daily life 
 
0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์       2(2-0-4) 
  (Computer Technology)  
        ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในชีวิตประจ าวัน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ตและอีเมล์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมาย 
จริยธรรม และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์  
    Computer systems; importance and impact of computer and information 
technology in daily life; computer networking system; the Internet and e -mail; social 
network; law, ethics and securities of computer network  
 
0004103  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      2(2-0-4) 
  (Exercise for Health) 

 ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ กิจกรรมของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ร่วม
สมัย เหมาะสมกับ เพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคลและการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
วิถีชีวิต 

 Knowledge of physical movement; patterns and activities of contemporary 
healthy exercise according to gender, age and individual physical fitness; suitable application 
to ways of life 
 
0004104  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต     2(2-0-4) 
  (Science and Technology for Quality of Life) 

         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยู่อย่างเป็นสุข ผลกระทบของความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
   Scientific process; science and technology development; applying scientific 
knowledge to quality of life for happy living; effects of advanced science and technology on 
human life  
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0004105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 
  (Science for Health) 
      ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธง
โภชนาการ หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต และหลักการใช้ยาในชีวิตประจ าวัน 
   Essential  factors  for  human living; significance of food and nutrition; daily 
required energy and nutrients; nutritional assessment; principle of balanced food  according 
to nutrition flag;  principle of safety food selection and consumer protection; general 
knowledge of diseases and disease prevention; sexual health promotion; accident and first 
aid;  mental health promotion and  principle of daily medicine use 
 
0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม         2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                  การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่ งแวดล้อม มลพิษสิ่ งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
                  The origin of the Earth; origin of life; human evolution; systematic relation 
between organisms and environment; environmental pollution and its impact on quality of 
life; ways and local natural resources use; environment and tourism; law and environmental 
conflict management; sustainable natural resources and environmental management  
 
0004107  เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
  (Household Appliances Maintenance Techniques) 
   หลักการท างาน การใช้งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตภายในบ้าน เครื่องมือและ
การใช้เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัย
และการประหยัดพลังงาน 
        Principle of operation; household kits maintenance techniques; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness 
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0004108      การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
                 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
                  หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือตกแต่งสถานที่ การปลูกผัก 
ปลอดสารพิษ  พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  หลักการ
เลี้ ย งสั ตว์ เบื้ อ งต้ น  การเลี้ ย งสั ต ว์ เศ รษฐกิ จ  การเลี้ ย งและการดู แลสั ต ว์ เลี้ ย ง  หลั กการเกษตร  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal productions; 
economic animal productions; productions and carefulness for domestic animals; principle 
of sufficiency economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency 
economy to agriculture 
 
3502101    ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 1        3(2-2-5) 
  (English for Business 1) 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็น  ค าศัพท์และประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึก
ปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านธุรกิจ
พาณิชย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพ่ือการสมัครงาน และการ
เขียนใบสมัครงาน  

 Essential of basic english, vocabulary and sentences in business, practice in 
communication skill and writing documents in commercial business management, 
manufacturing business management, service business management, job advertisement, 
resume and job application form 
 
3502102  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ 2                 3(2-2-5) 
  (English for Business 2) 

ส านวนและประโยคเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ  การฝึกปฏิบัติทักษะ
ก าร อ่ าน ข่ า ว ส าร แ ล ะ เอ ก ส า รท า งธุ ร กิ จ  ก า รสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ท า งธุ ร กิ จ จ าก สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ล ะ 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์   การพัฒนาความสามารถ
ก า ร ใช้ ภ า ษ า อั งก ฤ ษ ที่ ใช้ ใน ว งก า ร ธุ ร กิ จ ใน ร ะ ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น  ก า ร น า เข้ า แ ล ะ ส่ ง อ อ ก สิ น ค้ า  
และการน าเสนอ 

Idioms and sentences for business communication both in domestic and 
international, practice in reading business news and documents,  search business information 
from printing media and electronics, business letters, business email, and to develop English 
skill in an advanced business context,  and import and export 
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3502105  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์      3(3-0-6)
  (Commercial and Business Law) 
   ความหมายและความส าคัญของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ กู้ยืม ค้ าประกัน ตั๋วเงิน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

Definition and importance of the establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, employment law and law related to financial and 
monetary institutions 

 
3502205  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ       3(3-0-6) 
               (Economics for Business Management) 
   ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต การจัดการทรัพยากร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ 
ว่าด้วยมูลค่า ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการ
แข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
   The meaning of economics, scope, resource management, principles of 
economics; value, price consumer behavior and production theory,  demand and supply of 
products both in perfectly competitive markets and imperfectly competitive markets, 
taxation, international business, investment, monetary and fiscal policy, application of 
economics theory in business decision making  
                     
3503103  ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 1                 3(2-2-5) 
  (Chinese for Business 1) 

ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้างและ
หลักการเขียนด้วยอักษรจีน ค าศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ประโยคและบท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและใช้ภาษาจีนใน
การสื่อสาร หรือน าเสนอเรื่องราวใกล้ตัว เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน น ามาสู่การเกิด
สุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 

Chinese sound spelling system with pinyin, structure and writing rules with 
chinese characters, vocabulary, sentences made by practicing in chinese; listening, speaking, 
reading and writing, vocabulary used in daily conversation, the purpose is for students to be 
able to practice and use chinese for ordinary communication, or  to present a story which is 
meaningful to the student in order to appreciate the value of learning chinese, and to 
develop good aesthetics and perception in learning chinese 
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3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics) 
   ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้
ความแน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจ าลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Mathematical knowledge and basic statistics for quantitative analysis, decision 
making under certainty and uncertainty, linear programming, simulation, application of 
descriptive statistics and inferential statistics for business decisions 
 
3503901  หลักการวิจัยทางธุรกิจ       3(2-2-5) 
  (Principles of Business Research) 

ความหมาย และความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  
การก าหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition and importance of business research, business research procedures, 
defining research problems, documents and relevant research review, population and 
sample groups, hypothesis and hypothesis testing, research tools and data collection, 
research proposal, examination and data processing, statistical method selection for data 
analysis; Data analysis presentation and results, research results that benefit the business 
professional and ethics of the researcher 
 
3521104  หลักการบัญชีช้ันต้น          3(2-2-5) 
               (Principles of Accounting) 
   ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
กรอบแนวคิดในการจัดท าการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึงการ
จัดท างบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบใบส าคัญและระบบเงิน
สดย่อย วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

          Definition, objectives and importance accounting, the usage of accounting 
information, conceptual framework for financial reporting, knowledge of accounting 
principles, accounting method and preparation of financial statements for service businesses, 
merchandising businesses, production business, voucher system and petty cash, accounting 
related to value added tax 
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3531101  การเงินธุรกิจ           3(3-0-6) 
  (Business Finance)       
                    วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีช้ันต้น 

(Prerequisite  : 3521104  Principles of Accounting) 
           ขอบเขต ลั กษณ ะ บทบาทและหน้ าที่ ท างการเงิน ในธุรกิ จ  ตลอดจนเป้ าหมาย 
และความส าคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์                   
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  จุดคุ้มทุนและการ
วางแผนก าไร นโยบายจ่ายเงินปันผล 
        Financial scope, characteristics, roles and responsibilities in business, goals and 
importance of business finance, focusing on financial statement analysis, financial planning 
and forecasting, working capital management, investment budget, financial resources and 
capital cost, breakeven point and planning, and dividend policy 
 
3541101   หลักการตลาด            3(3-0-6) 
   (Principles of Marketing)     
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย
และการวางต าแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร 
ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการก าหนดราคาช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์และการตลาดระดับโลก 

General knowledge of marketing, the marketing environment, market 
segmentation, target market and market positioning, consumer buying behavior, corporate 
marketing behavior, new product development, product policy and pricing of channels of 
distribution, promotion, e-marketing and global marketing  
 
3561105  การจัดการและองค์การ        3(3-0-6) 
  (Management and Organizations)     

แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ ความหมาย ความส าคัญของการจัดการ 
สภาพแวดล้อมทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎีองค์การ แนวคิดการจัดการองค์การ
สมัย ใหม่  จริยธรรมในการจัดการ หน้ าที่ หลั ก ในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ  
การจัดคนเข้าท างาน การชี้น าและการควบคุม รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 

Conceptual and real characteristics of organizations, definition and importance 
of management,  management environment, evolution of the concept of organizational 
management, organization theory, concepts of modern organizational management, ethics, 
principles of management, planning, organizing, staffing, leading and controlling, and modern 
management tools   
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3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
  (Business Ethics)          

ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดของจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัท ภิบาล ปัญหาการคอร์รัปชั่น  
การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้น
การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

Definition and importance of business ethics, ethics in a business organization, 
ethics in business, principles of good governance and corporate good government, corruption 
problems, organization business ethic management in sustainable business practice and social 
responsibility, international business ethics and application with case studies   
 
3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 

ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  ขอบข่ ายหน้ าที่ ความรั บผิดชอบและขั้ นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์                       
การวิ เคราะห์ งาน  การวางแผนก าลั งคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม                     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัย                     
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

Definition of human resource management, background, theories and 
principles of human resource management, scope of responsibilities and procedures in 
human resource management, job analysis, manpower planning, recruitment, selection, 
training and development, performance evaluation, compensation, welfare and benefits, 
labor relations, factors related to human resource management 
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3563301  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
  (Production and Operation Management) 

ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การวางแผน
การปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการและโครงข่าย
งาน การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการ
จัดการโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

Definition, characteristics and importance of production and operation 
management, production planning and service, product design and implementation 
processes,  technology in implementation and production, quality management, project 
management and forecast networking, inventory management, production capacity planning 
and resource, supply chain management from upstream to downstream to increase 
operational efficiency and sustainable competition 
 
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6)       
  (Strategic Management) 

ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายขององค์การ  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการควบคุมกลยุทธ์  

Definition, benefit, concept and theory of strategic management, analysis of 
internal and external organization environment, formulation of vision, mission and goal of 
the organization, tools used in strategic management, strategy formulation, strategy 
implementation and control 
 
3551101  ความรู้พื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     1(1-0-2)
      (Basic knowledge of Modern Trade Business Management) 
   สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในภาพรวม วิวัฒนาการ รูปแบบ
ต่างๆ ของการด าเนินธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการงานส่วน
หน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ การเลือกท าเลที่ตั้งและการจัดรูปแบบ แผนผังร้านค้า โดยน าหลักการระบบโลจิสติกส์ 
และตระหนักถึงจริยธรรมในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
   Environments and competition of overall modern trade business, evolution of 
modern trade business operation forms, consumer behavior in modern trade business, 
frontline modern trade business management, product location selection and layout design, 
usage of principles logistics system and be aware of ethics of modern trade business 
entrepreneurs 
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3551102  ปฏิบัติการด้านพื้นฐานการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่              2(0-4-2) 
     (Practice in Basic knowledge of Modern Trade Business Management) 
   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการแข่งขันของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในภาพรวม
ของการด าเนินธุรกิจการค้าสมัยใหม่  เก็บข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  ฝึกทักษะการจัดการงานส่วน
หน้าร้าน ผลิตภัณฑ์ การเลือกท าเลที่ตั้งและการจัดรูปแบบ แผนผังร้านค้า โดยน าหลักการระบบ โลจิสติกส์  
   Practice in analysis Environments and competition of overall modern trade 
business of modern trade business operation, collect data consumer behavior, practice 
Learning skill frontline modern trade business management, product location selection and 
layout design, usage of principles logistics system 
 
 
3552102   พฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                    1(1-0-2)   
  (Consumer Behavior in Modern Trade Business Management)  
   ความหมาย ลักษณะเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  ตัวแบบ
พฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค การเผยแพร่นวัตกรรม การน าพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
   Definition of consumer behavior, consumer behavior analysis consumer 
behavior model, factors influencing consumer behavior buying behavior, consumer 
purchasing decision process, dissemination of innovation and consumers’ behavior to 
benefits modern trade business 
 
3552103   ปฏิบัติการด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่     2(0-4-2)   
  (Practice in Consumer Behavior in Modern Trade Business Management)  
   ฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  วิเคราะห์ตัวแบบ
พฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อ กระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค การเผยแพร่นวัตกรรม การน าพฤติกรรมผู้บริโภคไปใช้ประโยชน์ส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
   Practice in collect data of consumer behavior, analysis in consumer behavior 
analysis consumer behavior model, factors influencing consumer behavior buying behavior, 
consumer purchasing decision process, dissemination of innovation and consumers’ behavior 
to benefits modern trade business 
 
3553101   การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่         1(1-0-2)
      (Entrepreneurship in Modern Trade Business) 
   ความหมาย คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการ
เป็นผู้ประกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ประกอบการ การจัดท าแผนธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด การผลิต การจัดการ การเงินและการบัญชี  
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   Definition of the characteristics of a good entrepreneur, the role and 
responsibility of being an entrepreneurship, form of business business law, corporate social 
responsibility and entrepreneur ethics the business plan for modern trade business, include 
environment analysis, strategic planning, marketing, production, financial management and 
accounting 
 
3553102    ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการค้าสมัยใหม่    2(0-4-2)

 (Practice in Entrepreneurship in Modern Trade Business) 
        ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกทักษะ บทบาทและความรับผิดชอบของการเป็น
ผู้ประกอบการ รูปแบบของการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจริยธรรมของผู้ประกอบการ ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนธุรกิจธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด การผลิต การจัดการ การเงินและการบัญชี  
       Practice in the characteristics of a good entrepreneur, practice in skill the role 
and responsibility of being an entrepreneurship, form of business business law, corporate 
social responsibility and entrepreneur ethics,  practice of the business plan for modern trade 
business, include environment analysis, strategic planning, marketing, production, financial 
management and accounting 

 
3553103  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ     1(1-0-2) 
  (Integrated Modern Trade Business Management)  
   ความหมายของการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิวัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ ของการด าเนิน
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การ
จัดการงานส่วนหน้าร้าน การจัดหา การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การเลือก
ท าเลและรูปแบบการจัดการร้านค้า หมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า และส่วนหน้าร้าน การใช้
ระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวโน้มอนาคตของการจัดการธุรกิจการค้า
การค้าสมัยใหม ่    
   Definition of modern trade business management, evolution various forms of 
modern trade business, business environment, factors influencing the competitiveness of 
modern trade business, management of front office, procurement, product pricing, 
distribution channels choosing the location and style of store management, categories 
decorations and displays, front office  usage of logistics system and technology in modern 
trade business future trends of modern trade business management 
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3553104  ปฏิบัติการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการ     2(0-4-2) 
  (Practice in Integrated Modern Trade Business Management)  
   ฝึกปฏิบัติการจัดการงานส่วนหน้าร้าน การจัดหา การจัดซื้อ ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย การเลือกท าเลและรูปแบบการจัดการร้านค้า หมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดง
สินค้า การใช้ระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
   Practice learning of front office, procurement, product pricing, distribution 
channels choosing the location and style of store management, categories decorations and 
displays, usage of logistics system and technology in modern trade business future trends of 
modern trade business management 
 
3553203   นวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่      1(1-0-2) 
  (Innovation in Modern Trade Business) 
    ความหมายและประเภทของนวัตกรรมสินค้าและบริการ กระบวนการที่น ามาซึ่งการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ของนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม บทบาทและ
ผลกระทบของนวัตกรรมสินค้าและบริการ การสร้างคุณค่าให้ตราสินค้าและบริการ เพ่ือการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  
   Meaning and type of product innovation and service process for creation of 
innovation knowledge, types of Innovation, factors affecting to innovation creating, the role 
and impact of product innovation and service brand equity values-added and service, for 
competitiveness  
 
3553204   ปฏิบัติการนวัตกรรมในธุรกิจการค้าสมัยใหม่     2(0-4-2) 
  (Practice in Innovation in Modern Trade Business) 
    ฝึกปฏิบัติการน านวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจสินค้าและบริการ การจัดการหน้าร้าน ระบบรับ
จ่ายเงินสด 
   Practice learning for usage innovation of product and service, front office, cash 
payment system 
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3553705  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่    1(1-0-2) 
  (Management Information System for Modern Trade Business) 
   ความส าคัญของระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร  โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์  และเทคโนโลยีในการสื่อสาร 
ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ  ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศ                          เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติ 
   Importance of information systems, data and information in the organization, 
structure of management information system, information technology, hardware, software 
and communication information database of automation, office information systems in 
business, organization information system for support management in the planning 
controlling decision making, information system development for modern trade business 
management and practice learning 
 
3553706  ปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  2(0-4-2) 
  (Practice of Management Information System for Modern Trade Business) 
   ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
ในด้านการวางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่  
   Practice in usage of information systems, data and information in the 
organization, organization information system for support management in the planning 
controlling decision making, information system development for modern trade business 
management  
 
3551801   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1               3(270)  
  (Work-Based Learning in Modern Trade Business Operation  
  and Management 1)  
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถ านประกอบการ 
ทีบ่ันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานพ้ืนฐานภายในร้านค้าสมัยใหม่ 
ซึ่งครอบคลุมการขายสินค้าและการบริการ การสั่งสินค้า การจัดเก็บ การจัดเรียงสินค้าเบื้องต้นและการดูแล
สภาพแวดล้อมของร้าน ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ ยงจากสถานประกอบการการประเมินผล                       
การปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ  
   Practice learning in modern trade business systematically in the establishment 
contact MOU to obtain work experience from work practice within modern trade which 
covers selling goods and service, ordering storing sorting environment in store. Supervisor 
train work practice in the establishment evaluation work performance in contract MOU 
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3551802   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 2                3(270)  
  (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 2)  
  วิชาบังคับก่อน : 3551801 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่  1)  
  (Prerequisite : Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 1  
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                      
ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ภายในร้านค้า 
สมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการขายสินค้าและการบริการ การสั่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม  เทคนิคการจัดเรียงสินค้าและ
การจัดเก็บเฉพาะกลุ่ม และการดูแลสภาพแวดล้อมของร้าน ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถาน
ประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
   Practice learning in modern trade business systematically in the establishment 
contact MOU to obtain work experience from work practice within modern trade which 
covers selling goods and service, specific ordering technical sorting and storing environment 
in store. Supervisor train work practice in the establishment  evaluation  work  performance 
in contract MOU 
 
3552801  การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3               3(270) 
 (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 3) 
  วิชาบังคับก่อน : 3551802 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่  2  
  (Prerequisite : 3551802 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 2) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                              
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการขายสินค้ าและ 
ก า ร บ ริ ก า ร  สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง  ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ง า น ก า ร ข า ย สิ น ค้ า  
การสื่ อสารอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ  ภาย ใต้ การดู แลของพนั กงาน พ่ี เลี้ ย งจากสถานประกอบการ                          
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the 
establishment contact MOU to obtain work experience from work practice within modern 
trade which covers selling goods and service, inventory controlling and audit 
communication. Supervisor train work practice in the establishment evaluation work  
performance in contract MOU 
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3552802   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4         3(270) 
 (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 4)  
  วิชาบังคับก่อน : 3552801 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 3  
  (Prerequisite : 3552801 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 3) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                              
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการขายสินค้าและ  
การบริการ สินค้าคงคลัง การควบคุมและการตรวจสอบรายงานการขายสินค้า รายงานประจ าวัน  
การสื่ อสารอย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ  ภาย ใต้ การดู แลของพนั กงาน พ่ี เลี้ ย งจากสถานประกอบการ                          
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the 
establishment contact MOU to obtain work experience from work practice within modern 
trade which covers selling goods and service, inventory controlling and audit report daily 
report communication. Supervisor train work practice in the establishment evaluation work  
performance in contract MOU 
 
3553801   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 5              3(270) 
 (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 5)  
  วิชาบังคับก่อน : 3552802 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 4  
  (Prerequisite : 3552802 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 4) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบก าร                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                             
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินค้า ด้าน
การบัญชีและการเงิน การควบคุม การตรวจสอบ และรายงานประจ าวัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความ
ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the 
establishment contact MOU to obtain work experience from work practice within modern 
trade which covers human resource operating inventory accounting and finance controlling 
audit daily report communication. Supervisor train work practice in the establishment 
evaluation work  performance in contract MOU 
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3553802   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6                3(270) 
 (Work-Based Learning in Modern Trade Business   
  Operation  and Management 6)  
  วิชาบังคับก่อน : 3553801 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 5  
  (Prerequisite : 3553801 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 5) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                             
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่  ซึ่ งครอบคลุมการปฏิบัติ งานด้านทรัพยากรมนุษย์                    
ด้านสินค้า ด้านการบัญชีและการเงิน การควบคุม การตรวจสอบ และรายงานประจ าวัน  วิเคราะห์               
และประเมินผลการด าเนิ นงานประจ าเดื อน  การสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภ าพ ภายใต้การดูแล                     
ของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่าง
สถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the 
establishment contact MOU to obtain work experience from work practice within modern 
trade which covers human resource operating inventory accounting and finance controlling 
audit daily report analysis and evaluation performance monthly report  communication. 
Supervisor train work practice in the establishment evaluation work  performance in contract 
MOU 
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3554801   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 7                3(270) 
 (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 7 
  วิชาบังคับก่อน : 3553802 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 6)  
  (Prerequisite : 3553802 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 6) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                             
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่  ซึ่ งครอบคลุมการปฏิบัติ งานด้านทรัพยากรมนุษย์                       
ด้านสินค้า ด้านการบัญชีและการเงิน การควบคุม การตรวจสอบ และรายงานประจ าวัน วิเคราะห์และ
ประเมินผลการด าเนินงานประจ าเดือน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงกระบวนการท างานกับ
หน่วยงานที่สนับสนุนสายปฏิบัติการ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ  และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the 
establishment contact MOU to obtain work experience from work practice within modern 
trade which covers human resource operating inventory accounting and finance controlling 
audit daily report analysis and evaluation performance monthly report  communication. 
Linking process with unit support operating. Supervisor train work practice in the 
establishment evaluation work performance in contract MOU  
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3554802   การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 8                       3(270) 
  (Work-Based Learning in Modern Trade Business  
  Operation and Management 8)  
  วิชาบังคับก่อน : 3554801 การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้า 
        สมัยใหม่ 7  
  (Prerequisite : 3554801 Work-Based Learning in Modern Trade Business  
        Operation and Management 7) 
   เรียนรู้ฝึ กปฏิบั ติด้ านธุรกิจการค้ าสมัยใหม่อย่ างเป็นระบบในสถานประกอบการ                       
บั น ทึ กข้ อตกล งความร่ วมมื อ  โดย ได้ รั บ ป ระสบ การณ์ ต รงจ ากการฝึ กป ฏิ บั ติ งาน ตามห น้ าที่                                             
และความรับผิดชอบภายในร้านค้าสมัยใหม่ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินค้า ด้าน
การบัญชีและการเงิน การควบคุม การตรวจสอบ และรายงานประจ าวัน วิเคราะห์และประเมินผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงกระบวนการท างานกับหน่วย งานที่
สนับสนุนสายปฏิบัติการ สายส านักงาน สายคลังสินค้า และร้านสาขา  ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจาก
สถานประกอบการ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ   
    Practice learning in modern trade business systematically in the establishment 
contact MOU to obtain work experience from work practice within modern trade which 
covers human resource operating inventory accounting and finance controlling audit daily 
report analysis and evaluation performance monthly report  communication. Linking process 
with unit support operating office warehouse and branch. Supervisor train work practice in 
the establishment evaluation work  performance in contract MOU  
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3503104 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 2        3(2-2-5) 
              (Chinese for Business 2) 

        ประโยค ข้อ และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ 
การจองห้องพัก การใช้บริการรถสาธารณะ สถานการณ์ในงานเลี้ยง งานแสดงสินค้านานาชาติ การเที่ยวชม
โรงงาน รวมไปถึงบทสนทนาในการเจรจาทางธุรกิจ การทักทาย การกล่าวอ าลา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ทักษะในด้านอ่ืนๆ เช่นทักษะการพูด และอ่านบทความที่มีขนาดยาวขึ้น และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และสถานที่ส าคัญของจีน เข้าใจความเหมือนและความต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของทั้ง 2 ชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ตอไปในอนาคต 

Sentences and idioms for communication in different situations such as using 
the telephone, room reservation, using bus services, international exhibitions, factory visits, 
business negotiation conversation, greetings farewells and Students will have the 
opportunity to practice other skills such as reading longer and more complex articles. Also, 
students will study Chinese culture and traditions, manners, and the importance of places in 
China. Students will study both the similarities and differences between China and another 
nation for future benefit.  
 
3524301  การบัญชีเพื่อการจัดการ                   3(3–0-6) 
  (Managerial  Accounting) 
  วิชาบังคับก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ 
  (Prerequisite : 3531101  Business Finance) 
            ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน                
การควบคุมและการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษีและข้อจ ากัด                      
ของข้อมูลต่าง ๆ  การจัดท างบประมาณ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
   To study accounting information development and analysis for planning 
controlling and decision making, based on the study of full absorption cost and variable 
cost, cost and profit relationship analysis, cost analysis taxes and limitations in budgeting 
information, statement of financial changes and cash flow statement 
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3532202  การภาษีอากรธุรกิจ          3(3-0-6)
  (Business Taxation)  
   ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร ค านวณภาษี การยื่นแบบรายการ  และการเสียภาษี
ทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหา ต่างๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
   To study taxation policy, tax collection rules and practice in revenue tax, 
exercise tax and custom, tax calculation, filling and business taxation, supplication of 
different types of taxation to officers and problems in business taxation 
 
3542501   การตลาดดิจิทัล            3(3-0-6)  
  (Digital Marketing) 
   ความหมายของการตลาดดิจิทั ล  บทบาทและความส าคัญ ของการตลาดดิจิ ทั ล 
ต่อธุรกิจ ผู้บริโภคและสังคม การประยุกต์ใชดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการตลาดของสินค้าและบริการ โดยใช้ 
สื่ อออน ไลน์ ห รือ โทรศัพท์ มื อถือ  เว็บ ไซต เครือข่ ายสั งคม  และการตลาดผ่ าน เครื่อ งมื อค้นห า  
พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  แ ล ะ โอ ก า ส ท า ง ก า ร ค้ า  ร ว ม ถึ ง วิ ธี ก า ร ว า ง แ ผ น  
การซื้อ ติดตามรายงานและประเมินเครื่องมือทางการตลาดของอุปกรณ์ เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือแกไข 
ปญหาการตลาดปัจจุบัน 
   Definition of digital marketing the role and importance of digital marketing for 
business consumer and society, digital applied for marketing promotion goods and services 
by online media, website social network and search engine consumer behavior in digital 
system and trade opportunities including planning, purchasing monitoring report and 
evaluate, marketing digital tools solving current marketing problems 
 
3552104  การจัดซื้อในธุรกิจการค้าสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  (Purchasing in Modern Trade Business) 
   ความหมายของแนวคิดการจัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การก าหนด
ปริมาณสินค้าและคุณภาพให้สอดคล้องกับแผนการขาย และการส่งเสริมการขาย ระบบการสั่งซื้อ การคัดเลือก
สินค้า การเจรจาต่อรอง การจัดหมวดหมู่สินค้า และการควบคุมสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังในธุรกิจการค้า
สมัยใหม่   
   Meaning of purchasing concept purchase process, purchase planning 
determining the quantity of goods in accordance with the sales plan, and promotion, 
ordering system, product selection, negotiation, product classification, control inventory  
management in modern trades business 
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3552105  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์        3(3-0-6)  
  (Relationship Management) 
   แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด
บริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในฐานะกลยุทธ์หน่วยธุรกิจและแบบจ าลอง ความคาดหวังของลูกค้าและ
พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการวัฏจักรชีวิตลูกค้า กลยุทธ์รักษาลูกค้า กลยุทธ์การแสวงหาลูกค้า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเก็บข้อมูลลูกค้า สื่อสารการขายด้วยพนักงานและศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ ระบบ
ฐานข้อมูลของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า 
   Customer relationship management concept, relational marketing concepts 
understanding services marketing, customer relationship management as a business unit 
strategy and model, customer expectations and consumer behavior, customer life cycle 
management, customer retention strategies, customer acquisition strategy information 
technology and storage data, selling communication by personal and customer service 
automatic center, database of customer relationship management, measuring satisfaction 
and customer loyalty 
 
3552203  การจัดการคลังสินค้าส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่    3(3-0-6)  
  (Warehouse Management for Modern Trade Business) 
   ความหมาย ความส าคัญ  แนวคิด การจัดการกิจกรรม การปฏิบัติการโลจิสติกส์                 
และโซ่อุปทาน การจัดหาและการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า การน าเข้าและส่งออกสินค้า 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ความต้องการและการบริการลูกค้า ระบบ
ส ารส น เท ศ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ก ล ยุ ท ธ์  ก า รอ อ ก แ บ บ  แ ล ะก าร วั ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ าน โล จิ ส ติ ก ส์                            
และโซ่อุปทาน การพัฒนาและปรับปรุงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ และน าไปสู่การจัดการโซ่
อุปทานที่เป็นเลิศ  
   Meaning, importance, concept, activity management, logistics operation and 
supply chain, procurement and purchasing procurement, supplier and customer relationship 
management, import and export, multimodal transportation, logistics service provider, 
demand and customer service, related information system, strategic, design and 
performance measurement of logistics and supply chain development and improve supply 
chain increasing the competitive competence business, and conduce to the excellent supply 
chain management (best practice) 
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3552701   การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานธุรกิจ       3(2-2-5)  
   (Application Software for Business)  
    ประยุกต์ ใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปที่ นิ ยมใช้ ใน งานธุรกิจ เกี่ ยวกับการจัดการเอกสาร  
การค านวณตาราง การใช้สูตรส าเร็จรูปกับงานเอกสารทางการค้า การตรวจนับสต็อกสินค้า การน าเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การประยุกต์และออกแบบ
เอกสารทางธุรกิจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและฝึกปฏิบัติ 
   Application software for business about document management, spread sheet 
table calculate, presentation report by computer database management, apply and design 
business documents with the application software and practice learning 
 
3553105   การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่    3(3-0-6)  
  (Product Management and New Product Development)         
   แนวคิดของการจัดการผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์  
การจัดการผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์วางแผนและประเมินผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
หลักการและวิธีการก าหนดนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  และตระหนักถึงจริยธรรมของผู้ประกอบการ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดการผลิตภัณฑ์  
   Concepts of product management, analysis of internal and external 
organization environment, product strategies, product management, product decision 
analysis, planning and evaluation of product, principles and policy of new product 
management 
  
3553106  การจัดการธุรกิจบริการแบบองค์รวม      3(3-0-6)  
  (Holistic Business Management) 
   ความหมายของการจัดการธุรกิจแบบองค์รวม ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจการบริการต่างๆ  
ลักษณ ะของธุรกิ จบริการ การประยุกต์ เอาหลักการทางการจัดการธุรกิ จบริการแบบองค์ รวม  
ไปใช้ในธุรกิจบริการและให้มกีรณีศึกษาตัวอย่างของธุรกิจบริการที่ประสบความส าเร็จ  
   Definition of holistic business management, study the principles of various 
business service management, apply the principles of holistic business, service management, 
usage a case study of successful service businesses 
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3553107  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจการค้าสมัยใหม่    3(3-0-6)   
  (Integrated Marketing Communications of Modern Trade Business)   
   ความหมาย แนวคิด ความส าคัญของการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ กระบวนการ
สื่อสารการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พฤติกรรมผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การตลาดทางตรงเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ  
   Meaning, concept, importance of marketing communication, integrated 
marketing communication process within the internal and external environment, consumer 
behavior, target audience of advertising, public relations, promotion, personal selling, direct 
marketing to apply in marketing communication integrated plan with modern commercial 
business effectively 
 
3553121  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อชุมชน     3(2-2-5) 
  (Modern Trade Business for Community) 
   ความหมายการจัดการธุ รกิ จการค้ าสมัย ใหม่  การตลาด การบริการ นวัตกรรม  
ให้สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน  การพัฒนาสินค้ าที่ เป็นภูมิปัญญาชุมชนให้ เกิดมูลค่าเพ่ิม ฝึกปฏิบัติ                  
การจัดการธุรกิจในชุมชนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในชุมชน สนับสนุนให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถน าระบบการจัดการธุรกิจสมัยใหม่น าไปปรับใช้ในชุมชน ให้ยั่งยืน 
   Meaning of modern trade business management, marketing, services, 
innovation, linked to the community, development of community wisdom products to add 
value, practice learning community management can analyze problems and various barriers 
of community product, encouragement the community to be strong, able to use modern 
trade business management systems apply to the sustainable community 
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3553201   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการค้าสมัยใหม่   3(3-0-6)  
  (Logistics and Supply Chain Management in Modern Trade Business) 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การบริหารจัดการกิจกรรม และการปฏิบัติการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน การจัดหาและการจัดซื้อ การจัดการความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า การน าเข้าและส่งออกสินค้า  
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ความต้องการและการบริการลูกค้า ระบบ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง กลยุทธ์ การออกแบบและการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพัฒนา
และปรับปรุงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจ และน าไปสู่การจัดการโซ่อุปทานที่เป็นเลิศ (Best 
practice) 

       Meaning, importance, concept, activity management, logistics operation and 
supply chain, procurement and purchasing procurement, supplier and customer relationship 
management, import and export, multimodal transportation, Logistics service provider, 
demand and customer service, related information system, strategic, design and 
performance measurement of logistics and supply chain, development and improve supply 
chain increasing the competitive competence business, and conduce to the excellent supply 
chain management (Best practice) 

 
3563112   การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์        3(2-2-5) 
  (Franchise Management)   
     ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจเเฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจเเฟรนไชส์ 
องค์ประกอบในการสร้างธุรกิจเเฟรนไชส์  กฎเกณฑ์ เงื่อนไขในการด าเนินธุรกิจเเฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการท าธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดหาเงินทุน การบริหารจัดการ การตลาด  และกฎหมาย รวมถึง
แนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจเเฟรนไชส์ 
   Definition of franchise, characteristic and importance of franchise, types of 
franchise, franchise compositions, rules and conditions in franchising, franchise business 
possibility analysis, funding, management, marketing law and franchise competition trends     
 
3563121   การควบคุมคุณภาพ                   3(3-0-6) 
  (Quality Control)  
   ความหมายของคุณภาพ องค์ประกอบของคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
การออกแบบ วิวัฒนาการของการควบคุมคุณ ภาพ วิธีปฏิบั ติ ในการควบคุมคุณ ภาพ เครื่องมือ                       
และเทคนิคของการควบคุมคุณภาพโดยรวม การควบคุมคุณภาพกับการแข่งขันในธุรกิจ การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ มาตรฐานระบบคุณภาพ การประเมินผลและควบคุมคุณภาพ  
   Definition and composition of production and service quality, evolution of 
quality control design, quality control practice, tools and technique of quality control, 
quality control with business competition, statistical quality control, quality system standard, 
evaluation and quality control 
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3563408  การพัฒนาบุคลิกภาพ         3(3-0-6) 
  (Personality Development) 
   ความหมายของบุคลิกภาพ แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจเพ่ือเสริมสร้างมนุษยสั มพันธ์ในสังคม การปรับปรุงอิริยาบถ                
และการวางตัวที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคม  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การพูดเพ่ือบุคลิกภาพ        
ที่ดีและเทคนิคที่เสริมบุคลิกภาพของการเป็นผู้น า แนวทางในการใช้หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาบุคลิกภาพ
ภ าย ใน  แล ะฝึ ก ป ฏิ บั ติ ต าม ก ระบ วน ก าร พั ฒ น าบุ ค ลิ กภ าพ เพ่ื อ ก ารป รั บ ป รุ ง เป ลี่ ย น แป ล ง                                       
ให้มีบุคลิกภาพท่ีดียอมรับในสังคม 
   Definition of personality, concept and theory of personality, physical and 
psychological improvement for  human relations in society, deportment and demeanor 
improvement in social manners, communication skills improvement, good presentation 
when speaking, technical support for leadership personality, religious principles for inner 
personality development, and the practice of personality improvement processes by 
amendment for accepted good standing in society     
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ภาคผนวก  ข 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  ค 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  ง 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ 

(ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

เร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  ฉ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ช 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

และบริษัทในกลุ่ม 
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ภาคผนวก ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ร่าง) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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ภาคผนวก  ฌ 

ค าสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภายใน) 
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ภาคผนวก  ญ 

ค าสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภายนอก) 
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ภาคผนวก  ฎ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

 

ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นางสกุลไทย  ป้อมมะรัง   

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒิการศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการเชิงกลยุทธ์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   2550 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2545  

 
ผลงานทางวิชาการ  
สกุลไทย  ป้อมมะรัง.  (2561).  ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา     
 การจัดการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตจังหวัดเลย จังหวัด  
 หนองบัวล าภู จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดชัยภูมิ. ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจ และ 
 นวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจ าปี 2561. หน้า 305-310  วันที่ 23-24 กันยายน  

2561.  ขอนแก่น :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
พลกร วงศ์ลา, สกุลไทย ป้อมมะรัง, สนั่น พรมศิลา, บุญส่ง มาสกุล และ เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล.   
 (2561).  ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 การค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
 ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ.  ในการประชุม 
 เกริกวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”.  หน้า 1082-1095  
 วันที่  29 กันยายน  2561.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกริก.  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2561   อบรมหลักสูตร "สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี "Work Based Education ทางออกในการ 
  สร้ างบัณ ฑิ ต พันธุ์ ใหม่ รับ  4 .0 "  ภ าคทฤษฎี วันที่  25  - 26 มิ ถุน ายน  2561 ณ  โรงแรม                          
  เวสเบสเทิร์น กรุงเทพฯ ภาคปฏิบัติ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ร้าน 7- Eleven สาขา 
  อ าเภอเมืองมหาสารคาม, สาขาอ าเภอเชียงคาน และ สาขาอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
2561 อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร โค ร งก า ร  Smile Center สั ญ จ ร  "ก า ร ให้ ค า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ "                         
  วันที่  12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอไรซั่นวิลเวจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

 
 

ประวัติ   

ชื่อ-สกุล  : นายพลกร  วงศ์ลา  

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์   

คุณวุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง   2548 
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) การจัดการการขนส่งสินค้า

ทางอากาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   2545  

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
พลกร วงศ์ลา, สกุลไทย ป้อมมะรัง, สนั่น พรมศิลา, บุญส่ง มาสกุล และ เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล.   
 (2561).  ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 การค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
 ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ.  ในการประชุม 
 เกริกวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”.  หน้า 1082-1095 
 วันที่ 29 กันยายน 2561.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกริก.  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2561   อบรมหลักสูตร "สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี "Work Based Education ทางออกในการ 
  สร้ างบัณ ฑิ ต พันธุ์ ใหม่ รับ  4 .0 "  ภ าคทฤษฎี วันที่  25  - 26 มิ ถุน ายน  2561 ณ  โรงแรม                          
  เวสเบสเทิร์น กรุงเทพฯ ภาคปฏิบัติ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ร้าน 7- Eleven สาขา 
  อ าเภอเมืองมหาสารคาม, สาขาอ าเภอเชียงคาน และ สาขาอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
2561 อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร โค ร งก า ร  Smile Center สั ญ จ ร  "ก า ร ให้ ค า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ "                         
  วันที่  12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอไรซั่นวิลเวจแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

 
 

ประวัติ   

ชื่อ-สกุล  : นายสนั่น พรมศิลา  

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์   

คุณวุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2528 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
พลกร วงศ์ลา, สกุลไทย ป้อมมะรัง, สนั่น พรมศิลา, บุญส่ง มาสกุล และ เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล.   
 (2561).  ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 การค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
 ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ.  ในการประชุม 
 เกริกวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”.  หน้า 1082-1095 
 วันที่ 29 กันยายน 2561.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกริก.  
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2561   อบรมหลักสูตร "สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี "Work Based Education ทางออกในการ 
  สร้ างบัณ ฑิ ต พันธุ์ ใหม่ รับ  4 .0 "  ภ าคทฤษฎี วันที่  25  - 26 มิ ถุน ายน  2561 ณ  โรงแรม                          
  เวสเบสเทิร์น กรุงเทพฯ ภาคปฏิบัติ วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ร้าน 7- Eleven สาขา 
  อ าเภอเมืองมหาสารคาม, สาขาอ าเภอเชียงคาน และ สาขาอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

 
 

ประวัติ   

ชื่อ-สกุล  : นายบุญส่ง มาสกุล  

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์   

คุณวุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556 
ศิลปบัณฑิต (ศล.บ) การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
พลกร วงศ์ลา, สกุลไทย ป้อมมะรัง, สนั่น พรมศิลา, บุญส่ง มาสกุล และ เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล.   
 (2561).  ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 การค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
 ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ.  ในการประชุม 
 เกริกวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”.  หน้า 1082-1095  
 วันที่ 29 กันยายน 2561.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกริก.  
 
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
2542-2562   ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ส านักปฏิบัติการ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ 6 (BN)  
   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   

 
 

ประวัติ   

ชื่อ-สกุล  : นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล  

ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์   

คุณวุฒิการศึกษา :   

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(เรียงล ำดับจำกวุฒิสูงสุดถึงระดบัปริญญำตรี)   

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก 2533 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
พลกร วงศ์ลา, สกุลไทย ป้อมมะรัง, สนั่น พรมศิลา, บุญส่ง มาสกุล และ เนาวรัตน์ เหล่าวีระกุล.   
 (2561).  ความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
 การค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                    
 ปีที่ 6 ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภูจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิ.  ในการประชุม 
 เกริกวิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”.  หน้า 1082-1095  
 วันที่ 29 กันยายน 2561.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกริก.  
 
ประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ 
2542 - 2562   ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานประกันภัยร้านค้าและจุดขายส านัก  
   Accounting Shared Services ฝ่ายบัญชีประกันภัยร้านค้าและจุดขาย บริษัท ซีพี ออลล์  
   จ ากัด (มหาชน)   
 
 
 

       


