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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตร
ที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดำเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning
outcomes, YLO)
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สารบัญ (ต่อ)
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกำกับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 6 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
XXXXXXXXXXX
ภาษาไทย:
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Holistic Health
and Wellness Management (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration
(Holistic Health and Wellness Management)
อักษรย่อภาษาไทย:
บธ.บ. (การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.B.A. (Holistic Health and Wellness Management)
3. วิชาเอก 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถานประกอบการ ธุรกิจโรงแรม
สปา โรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
 EEC model
 CWIE
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 อื่น ๆ ระบุ .............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2563
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในอุตสาหกรรมการบริการเชิงสุขภาพ โดยสามารถประกอบ
ธุรกิจในองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่
8.1 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
8.2 ผู้จัดการในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
8.3 Wellness Ambassador
8.4 ผู้ประสานงานในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
8.5 บุคลการฝ่ายต้อนรับในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม
8.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านสุขภาพ
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) นายปริญญา นาคปฐม
เลขประจำตัวประชาชน 320990040xxxx
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561
M.B.A. (International Hospitality and
University of Western Sydney,
Hotel Management)
Australia พ.ศ. 2551
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 14 เรื่อง
2) นายคุณาวุฒิ วรรณจักร
เลขประจำตัวประชาชน 146030000xxxx
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556
วท.ม. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 8 เรื่อง
3) Mr. Minh Nhat Tran Viet
หมายเลขหนังสือเดินทาง C4368195xxxx
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
B.A. (Food Technology)
Nong Lam University,
Vietnam พ.ศ. 2546
B.A. (English Major)
Foreign Languages University,
Vietnam พ.ศ. 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง
4) นายวรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
เลขประจำตัวประชาชน 110200113xxxx
M.C.T.M.
Mahidol University พ.ศ. 2562
M.D.
Mahidol University พ.ศ. 2555
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 3 เรื่อง
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5) นายก้องกิดาการ สกุลศิลปกร
Ph.D. (Business Administration)
M.B.A. (International Business)

เลขประจำตัวประชาชน 150990084xxxx
Huazhong University of Science and
Technology, China พ.ศ. 2562
Chinese Culture University, Taiwan, R.O.C.
พ.ศ. 2558
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมป์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่เริ่มต้นขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ ช่วงต้นปี
พ.ศ. 2563 โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อ
สะสม จำนวน 29.2 ล้านคน ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว จำนวน 19.8 ล้านคน และมีจำนวนผู้เสียชีวิต
สูงถึง 9.27 แสนคน สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,461 คน ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 3,312 คน
และมีจำนวนผู้เสียชีวิต 58 คน (https://covid19.workpointnews.com/) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน ด้านการทำงาน การใช้ชีวิต การเดินทาง และการติดต่อสื่อสาร
ในระดับชุมชน รวมทั้งส่งผลต่อการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรม
ด้านการบริการและการท่องเที่ยวในระดับประเทศ และระดับโลก ทำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ
กับการดูแลตนเอง ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ รวมทั้งการให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย
ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึง่ สุขภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
ของการเพิ่มผลผลิตเพราะการเพิ่มผลผลิตต้องอาศัยคนทำ ถ้าคนทำการเพิ่มผลผลิตมีสุขภาพดี
ย่อมสามารถทำการเพิ่มผลผลิตได้เต็มที่และต่อเนื่อง เป็นผลให้การเพิ่มผลผลิตบรรลุเป้าหมายได้โดยเร็ว
ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนที่ทำการเพิ่มผลผลิตมีสุขภาพที่ไม่ดี การเพิ่มผลจะบรรลุผลได้ช้าหรืออาจไม่
บรรลุเลย
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กระบวนทัศน์ต่อการมองชีวิตและสุขภาพในแนวสุขภาพแบบองค์รวม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
โดยทุกคนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพที่มีการบูรณาการความรู้
ดั้งเดิมเข้ากับการบำบัดเสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และป้องกันรักษาโรค เปรียบเสมือนปรัชญา
การสร้างสุขภาพและการรักษาโรค ซึ่งจะพิจารณาองค์ประกอบทุกอย่างของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เข้ารับการบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
บำบัดรักษา หรือปฏิบัติตนเพื่อให้หายจากโรคภัยด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาท
พฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก”
อุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เป็นอาชีพใหม่ที่มาตอบสนอง และสนับสนุน
ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย สามารถสร้างงานและอาชีพ ทำให้มีการขยายตัวของการจ้างงาน
และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังมี
ศักยภาพมาก ในเรื่องความพร้อมของการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีความสามารถ มีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น การมีความรู้และทักษะในการดำเนินงานในอุตสาหกรรม
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านบริหารจัดการ การบำบัดฟื้นฟู
การสาธารณสุข สหเวชศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้
ทางสหวิทยาการให้มีความก้าวหน้าทันสมัย สามารถจัดการกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใหม่
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ความรู้ทางด้าน
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมจะช่วยให้มนุษย์ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจะนำไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขันในการทำธุรกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทำหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินชีวิต และการดูแลสุขภาพ
ทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องการพลิกผันด้านการดำรงตน การดูแลตนเอง การเฝ้าระวัง
การช่วยเหลือ และการบำบัดพื้นฟู ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิต
การทำงานในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตควรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และเป็นเขตพื้นที่
การการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ นั่นคือ เป็นเขตอุตสาหกรรมที่มกี ารผลิต
การค้า และการบริการที่ต้องการกำลังคนด้านบริหารธุรกิจค่อนข้างสูง เนื่องจากมีนักลงทุน และผู้เดินทาง
หลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีสถานประกอบการด้านการจัดการแบบองค์รวมได้
อนุญาตให้นิสิตเข้าไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน และปฏิบัติงานจริง ได้แก่ โรงพยาบาล สถานเสริมความงาม
สายการบิน โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการของประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
ในการทำงาน มีทักษะที่เหมาะสม
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ด้านโควิด 19 ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อทำให้ทุกคน
มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเป็นสำคัญ
เพื่อให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน อันส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ทำให้ภาคธุรกิจต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้
และความพร้อมในการทำงาน การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพ ในด้านความรู้
ความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการ และการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่จะไปปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการ กำลังคนในด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้แก่
โรงพยาบาล ธุรกิจที่พัก สายการบิน ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดประชุมและสัมนา ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้จึงดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ
ที่ทางวิทยาลัยมีความร่วมมือในการส่งนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท โรงแรมในเครือ
Cantera และโรงแรมลายานะ รีสอร์ท กระบี่ ทั้งในเรื่องการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
การร่วมแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรพิเศษ การเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร
การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และการปฏิบัติสหกิจศึกษา และรับบัณฑิตเข้าทำงาน
ในอนาคตต่อไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยที่มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในเขต
พื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก ธุรกิจเหล่านี้ย่อมมีความต้องการกำลังคนที่ดูแลด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ
โดยสามารถใช้ความโดดเด่นของเขตพื้นที่และบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงมาส่งเสริมให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษาดูงานจากสภาพจริง และเชิญผู้มีประสบการณ์ทางด้าน
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมมาเป็นวิทยากรได้อีกด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต
บัณฑิตตอบสนองความต้องการกำลังคนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการพัฒนาบัณฑิต
ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นิสิตต้องเรียนร่วมกับนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงิน การตลาดดิจิทัลและสร้างสรรค์ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
อัจฉริยะ ศิลปศาสตรบัณฑิต และการจัดการการบริการ การท่องเที่ยวและไมซ์ของวิทยาลัยนานาชาติ
และในบางรายวิชาต้องเรียนร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนและโครงการพิเศษอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศที่วิทยาลัยมีความร่วมมือ
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาแกน วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี นิสิตต้องเรียนร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนและโครงการ
พิเศษอื่น ๆ จากต่างประเทศที่วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีความร่วมมือทางวิชาการ
13.3 การบริหารจัดการ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเลือก
เรียนได้ในบางรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนจะมีการประสานงานกับหลักสูตรอื่นในวิทยาลัย
นานาชาติ โดยมีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างประธานสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีการกำหนดเนื้อหาวิชา กลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญามุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีโลกทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
-ความสำคัญในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีโอกาสที่จะเติบโตได้สูง เนื่องจากเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
สำคัญของประเทศไทย นอกจากนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งสถานการณ์โควิด19
ที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข ได้เน้นนโยบายปี พ.ศ. 2563 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประกอบด้วย
การให้งานสาธารณสุขเป็นรากฐานเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ พร้อมเน้นย้ำสถานบริการทุกแห่ง
ต้องมีมาตรฐานบริการ ประชาชนมีความสุข พึงพอใจ ให้ลดขั้นตอนบริการ ดำเนินงานและขั้นตอน
ทุกอย่างให้รวดเร็วขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศ
แข็งแรง”
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีเป้าหมายปฏิรูปประเทศในหลายด้าน ซึ่งด้านสุขภาพ
ภายใต้งานสาธารณสุข เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล มีการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็น
เลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service
Excellence) 3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อที่พลิกโฉม
ประเทศไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ต้องการขับเคลื่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งนับว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนในประเทศไทย
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โดยประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร
และการบริการที่ประทับใจ
การจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตร
นานาชาติ) จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฎิบัติงาน ประกอบอาชีพ
ทางด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีการบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบพลวัต
มาเป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความทันสมัย เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามศตวรรษที่ 21 ซึ่งบัณฑิตสามารถขยายองค์ความรู้นำไปประกอบอาชีพในการปฏิบัติงาน
และการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการนำไปสู่
การแสวงหาความรู้ และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปในอนาคต
-เหตุผลในการเปิดหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้พัฒนาขึ้นตามสถานการณ์ของโลกด้านการจัดการสุขภาพ รวมทั้งคำแนะนำ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงพยาบาล
และสถานเสริมความงาม เป็นต้น เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์โลกด้านสุขภาพ และความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจำเป็น
ต้องพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีความพร้อมในการทำงานภายใต้สถานการณ์ความวิตก
กังวลด้านสุขภาพ และความปลอดภัย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมของบัณฑิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ
ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
ได้รับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โรงพยาบาล
โรงแรม สถานบริการด้านสุขภาพและสปา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณา ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนา
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หลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิชาการ ทั้งด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบริการ
การดูแลสุขภาพการป้องกันสุขภาพ และโภชการด้านสุขภาพ เป็นต้น

1.
2.
3.

4.
5.
6.

-วัตถุประสงค์เมือ่ สิ้นสุดการสอนตามหลักสูตรนี้แล้วบัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้
มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมได้
มีความรู้ กระบวนการ เทคนิค ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานอาชีพได้
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา จัดการข้อโต้แย้ง คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
และสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดี มีภาวะผู้นำและผู้ตาม ปรับตัวและยอมรับ
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒธรรม
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคนิค
การวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดการคำนวณได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีความสามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
การปรับเนื้อหาของ
หลักสูตรให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ตามเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

(1) วางแผนการพัฒนาหลักสูตร
โดยนำพลวัตด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมของประเทศไทย มาศึกษา
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
มาเป็นปัจจัยในการดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจาก คณาจารย์ สมาคมไทย
ธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) โรงพยาบาล
โรงแรม สถานบริการด้านสุขภาพและสปา
และผู้ใช้บัณฑิต ให้มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงหลักสูตร
(3) ประสานความร่วมมือกับสมาคม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ โรงแรม
โรงพยาบาล สถานบริการด้านสุขภาพ
และสปา และสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการฝึกสหกิจศึกษาระดับ
นานาชาติ
การบริหารและพัฒนา
มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์
อาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพ
ประจำสาขามีความรู้
ความสามารถในระดับ
ที่สูงขึ้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) หลักสูตรมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผู้เชี่ยวชาญจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หลักสูตร
(3) นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนและการเข้า
ร่วมสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ

(1) อาจารย์มีความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
(2) อาจารย์มีความก้าวหน้า
ด้านตำแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
การแสวงหาความร่วมมือ บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
ทางวิชาการ และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายในประเทศ
การพัฒนานิสิตกับ
และต่างประเทศ
หน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
การจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้านการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวมที่มี
มาตรฐาน สำหรับการฝึก
ปฏิบัติ ของนิสิต

จัดหางบประมาณสำหรับซื้อ เครื่องมือ
และนวัตกรรมฯ เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติ
และหาพันธมิตรใหม่ที่พร้อมสนับสนุน
เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
หรือหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านสุขภาพหรือสถานประกอบการ

งานวิจัยด้านการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวม
เพื่อให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ทำงานร่วมกับ
สถานประกอบการ และ
หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

(1) พัฒนากระบวนการส่งเสริม การนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงร่วมกับ
สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ
(2) พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ประจำ
หลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ
ยุทธศาสตร์ประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
(1) การลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางวิชาการ ทั้งหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ
(2) กิจกรรมความร่วมมือ
ทางวิชาการและการพัฒนานิสิต
กับหน่วยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม

(1) จำนวนผลงานตีพิมพ์
ด้านการจัดสุขภาพแบบองค์รวม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตร
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จำนวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศของวิทยาลัย)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 ขาดทักษะและความรู้ ที่พร้อมต่อการเรียนในหลักสูตร
2.3.3 ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา โดยนิสิตสามารถเข้ารับ
การให้คำปรึกษาได้ ตามวัน เวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อแนะนำการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียน และการทำกิจกรรม
.

.
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2.4.2 จัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่เพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้แก่นิสิต สนับสนุนส่งเสริม
การสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนนิสิตสาขาอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่าย และสร้างความอบอุ่นให้แก่นิสิตใหม่
2.4.3 จัดการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม 120 ชั่วโมง เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
2564
2565 2566
จำนวนรับเข้า ปีที่ 1
75
75
75
ปีที่ 2
75
75
ปีที่ 3
75
ปีที่ 4
รวม
75
150
225
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2567
75
75
75
75
300
75

2568
75
75
75
75
300
75

2.6 งบประมาณตามแผน
หน่วย : พันบาท

หมวดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
0B

2564
9,000

2565
18,000

2566
27,000

2567
36,000

2568
45,000

หน่วย : พันบาท

หมวดรายจ่าย
2564
2565
2566
2567
1. งบบุคลากร
1,000
2,000
3,000
3,000
2. งบดำเนินการ
7,000
8,000
9,000
10,000
3. งบลงทุน
500
1,000
1,500
2,000
4. งบเงินอุดหนุน
500
1,000
1,500
2,000
รวม
9,000
12,000
15,000
17,000
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 100,000 บาท (โครงการปกติ/รับตรง)
1B

2568
4,000
11,000
2,000
2,000
19,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank)
และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบ
โอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
75
หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
95110164
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes 1
95110264
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
English for Academic Purposes 2
95120164
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ
English Academic Writing
95120264
ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพทางธุรกิจ
English for Business Careers
95120364
การเตรียมสอบ TOEIC
TOEIC Preparation
95120464
การเตรียมสอบภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
แบบมาตรฐาน
TOEFL Standard Test Preparation
95110364
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Japanese Communication for Everyday Use 1
95110464
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Japanese Communication for Everyday Use 2
95110564
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
French Communication for Everyday Use 1
95110664
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
French Communication for Everyday Use 2
95110764
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Chinese Communication for Everyday Use 1
95110864
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Chinese Communication for Everyday Use 2
95110964
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Vietnamese Communication for Everyday Use 1
95111064
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Vietnamese Communication for Everyday Use 2

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

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

22
95111164

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1 3 (3-0-6)
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 1
95111264
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2 3 (3-0-6)
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 2
95111364
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Korean Communication for Everyday Use 1
95111464
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Korean Communication for Everyday Use 2
95111564
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Russian Communication for Everyday Use 1
95111664
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Russian Communication for Everyday Use 2
95111764
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Thai Communication for Everyday Use1
95111864
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Thai Communication for Everyday Use 2
95111964
ศิลปะการฟังภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Listening
95112064
ศิลปะการพูดภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Speaking
95112164
ศิลปะการอ่านภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Reading
95112264
ศิลปะการเขียนภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Writing
95112364
การเขียนกวีนิพนธ์ไทยพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Poetry Writing
2. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและพลเมืองโลก
6 หน่วยกิต
2.1 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95113164
ศิลปะการอยู่ร่วมกันข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Art of Living with Cross Cultural Environment
95113264
ทักษะวิชาชีพ และความสามารถในการทำงาน
3 (3-0-6)
Professional Skills and Competency for Employability
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95113364

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Thai and Global Citizenship
95113464
ความเข้าใจในสังคมโลก
Global Understanding
95113564
การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ
International Engagement and Leadership
2.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95113664
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
95113764
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
95113864
พื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Fundamental Startup
3. กลุ่มวิชาดิจิทัลและวิทยาการคำนวณ
3.1 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95114164
ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
Digital Literacy for 21st Century
95114264
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
Use of Application for Learning and Working
95114364
เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อในชีวิตประจำวัน
Technology for Connectivity in Everyday Use
3.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95114464
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคำนวณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Use of Application for Calculation and
Database Analysis
95114564
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics
4. กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
95115164
มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thinking

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

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

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
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95115264

การออกแบบความคิด
Design Thinking
95115364
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Quality Development for Life
95115464
การป้องกันร่างกายและจิตใจ
Psychological and Physical Prevention
95115564
การสร้างมโนทัศน์เพื่อความสำเร็จ
Success Visualization
95115664
การนวดเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
Basic of Thai Massage for Health
95115764
การเต้นแอโรบิคร่วมสมัย
Contemporary Aerobic Dance
95115864
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
95115964
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
First Aid
5. กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อสมัยใหม่
95116164
ไทยศึกษา
Thai Studies
95116264
การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
Basic Digital Photography
95116364
พื้นฐานการออกแบบ
Fundamental of Design
95116464
การออบแบบโลโก้และตราสินค้า
Branding and Logo Design
95116564
ศิลปะบำบัดและความสวยงาม
Art Therapy and Appreciation

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 หน่วยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
90
2.1) วิชาเอกบังคับ
75
95810164
วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
Principles of Lifestyle Medicine
95810264
หลักการจัดการเบื้องต้น
Principles of Management
95810364
พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
95810464
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
95820164
เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
Principles of Preventive Medicine
95820264
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น
Fundamental of Human Body Structure
and Function
95820364
การจัดการสุขภาพและความงาม
Wellness and Aesthetic Management
95820464
การจัดการโภชนวิทยาเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health Management
95820564
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
95820664
จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
95820764
หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Principles of Health Activity
95820864
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
Principle of Marketing and Digital Marketing
95820964
การจัดการองค์การและการบริหารงานบุคคล
Organization Management and
Human Resource Management
95821064
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำเพาะ
Specific Health Exercise

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2 (1-2-3)
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95830164

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคอุบัติใหม่ 3 (3-0-6)
Travel Safety the New Normal after New Emerging Disease
95830264
การเงิน การบัญชี และภาษี
3 (3-0-6)
Finance, Accounting, and Taxation
95830364
ผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Entrepreneurship in Holistic Health and
Wellness Management
95830464
การจัดการจิตใจและความเครียด
3 (3-0-6)
Mental Health and Stress Management
95830564
การผ่อนคลายร่างกาย
2 (1-2-3)
Body Relaxation
95830664
สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
95830764
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
3 (3-0-6)
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Ethic and Laws Related in Holistic Health
and Wellness Management
95830864
การวิจัยเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Research in Holistic Health and Wellness Management
95840164
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 3 (3-0-6)
Information and Technology for Holistic Health and
Wellness Management
95840264
การสัมมนาเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Seminar in Holistic Health and Wellness Management
95840364
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
6 (0-18-9)
Cooperative and Work Integrated Education
หมายเหตุ ให้จัดสัมมนาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 16 ชั่วโมง ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา
ทั้งนี้นิสิตสามารถลงเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนได้ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกับ
คณะกรรมการประจำส่วนงาน
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2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
15
95821164
การพัฒนาบุคลิกภาพและความสุขสมบูรณ์
Personality Development and Wellness
95821264
การนวดสากล
Universal Massage
95821364
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Care
95821464
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
Fundamental of Chinese Traditional Medicine
95821564
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
Fundamental of Thai Traditional Medicine
95830964
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
Health Tourism and Spa Business
95831064
ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
Healthcare and Medical Business
95831164
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine for Health Care
95831264
การแพทย์ตะวันออก
Oriental Medicine
95831364
ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Sanitization
95831464
หลักการกำหนดอาหาร
Principles of Dietetics
95831564
อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
Food and Nutrition for Longitudinal Health
95840464
การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม
Data Analytics in Holistic Health and Wellness
Management
95840564
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
Emerging Infectious Diseases

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)

1 (1-0-2)
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95840664

การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Competitive Analysis
95840764
การควบคุมคุณภาพสำหรับธุรกิจด้านการแพทย์
3 (3-0-6)
และสุขภาพแบบองค์รวม
Quality Control for Holistic Health and
Medical Business
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิด
สอนในวิทยาลัยนานาชาติ หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือทางวิชาการ
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัสหลักที่ 1-3
หมายถึง
เลข 951
หมายถึง
เลข 952-953 หมายถึง
เลข 954
หมายถึง
เลข 956
หมายถึง
เลข 957
หมายถึง
เลข 958
หมายถึง
เลข 959
หมายถึง
เลข 960
หมายถึง
เลข 961
หมายถึง
เลข 962
หมายถึง
เลข 963
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 4
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 5-6
หมายถึง
เลขรหัสหลักที่ 7-8
หมายถึง

กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาแกน
วิชาเลือกเสรี
การตลาดเชิงดิจิทัลและสร้างสรรค์
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยวและไมซ์
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอัจฉริยะ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ
การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
ชั้นปีที่เปิดสอน
ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชาต่าง ๆ
ปีที่สร้างรายวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หน่วยกิต

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

95110164 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes 1
XXXXXXXX กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและพลเมืองโลก
XXXXXXXX กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและพลเมืองโลก
XXXXXXXX กลุ่มวิชาดิจิทัลและวิทยาการคำนวณ
XXXXXXXX กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
XXXXXXXX กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อสมัยใหม่
รวม (Total)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเอก
บังคับ

หน่วยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

95110264 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
English for Academic Purposes 2
XXXXXXXX กลุ่มวิชาดิจิทัลและวิทยาการคำนวณ
95810164 วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
Lifestyle Medicine
95810264 หลักการจัดการเบื้องต้น
Principles of Management
95810364 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
95810464 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
รวม (Total)

18
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

หน่วยกิต

รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

95120164 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ
English Academic Writing
95820164 เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
Principles of Preventive Medicine
95820264 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น

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

Fundamental of Human Body Structure and Function

95720364 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
95820564 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
95820764 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Principles of Health Activity
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 1

3 (3-0-6)

วิชาเอก
บังคับ

3 (3-0-6)
2 (1-2-3)

รวม (Total)

3 (3-0-6)
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเอก
บังคับ

รหัสและชื่อรายวิชา
95120264 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพทางธุรกิจ
English for Business Careers
95820364 การจัดการสุขภาพและความงาม
Wellness and Aesthetic Management
95820464 การจัดการโภชนวิทยาเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health Management
95820864 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
Principle of Marketing and Digital Marketing

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

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

รหัสและชื่อรายวิชา

95820964 การจัดการองค์การและการบริหารงานบุคคล
Organization Management and
Human Resource Management
95821064 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำเพาะ
Specific Health Exercise
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 2
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

95830164 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคอุบัติ
ใหม่
Travel Safety the New Normal after
New Emerging Disease
95830264 การเงิน การบัญชี และภาษี
วิชาเอก
Finance, Accounting, and Taxation
บังคับ
95830364 ผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Entrepreneurship in Holistic Health
and Wellness Management
95830464 การจัดการจิตใจและความเครียด
Mental Health and Stress Management
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 1
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18

32
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

95830564 การผ่อนคลายร่างกาย
Body Relaxation
95830664 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
95830764 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาเอก
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
บังคับ
Ethic and Laws Related in Holistic Health
and Wellness Management
95830864 การวิจัยเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Research in Holistic Health and Wellness
Management
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 4
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี 2
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

95840164 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Information and Technology for Holistic Health
and Wellness Management
95840264 การสัมมนาเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Seminar in Holistic Health and Wellness
Management
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก 5
รวม (Total)
วิชาแกน

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
9
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หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาแกน

95840364 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
Cooperative and Work Integrated Education
รวม (Total)

6 (0-18-9)
6

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
(1) นายปริญญา นาคปฐม
เลขประจำตัวประชาชน 320990040xxxx
ปร.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561
M.B.A. (International Hospitality and
University of Western Sydney,
Hotel Management)
Australia พ.ศ. 2551
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 14 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95113664 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
95115264 การออกแบบความคิด
3 (3-0-6)
Design Thinking
95116164 ไทยศึกษา
2 (2-0-4)
Thai Studies
95810364 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
95820664 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
Service Psychology
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รหัสวิชา
รายวิชา
95830864 การวิจัยเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Research in Holistic Health and Wellness
Management
95830964 การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
Health Tourism and Spa Business
95840264 การสัมมนาเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Seminar in Holistic Health and Wellness
Management
95840464 การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม
Data Analytics in Holistic Health and Wellness
Management
(2) นายคุณาวุฒิ วรรณจักร

จำนวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)

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

3 (2-2-5)

เลขประจำตัวประชาชน 146030000xxxx
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2556
วท.ม. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 8 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95820264 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Fundamental of Human Body Structure and
Function
95820464 การจัดการโภชนวิทยาเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Nutrition for Health Management
95830464 การจัดการจิตใจและความเครียด
3 (3-0-6)
Mental Health and Stress Management
95830564 การผ่อนคลายร่างกาย
2 (1-2-3)
Body Relaxation
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รหัสวิชา
รายวิชา
95831164 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine for Health Care
95831264 การแพทย์ตะวันออก
Oriental Medicine
(3) Mr. Minh Nhat Tran Viet

จำนวนหน่วยกิต
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)

หมายเลขหนังสือเดินทาง C4368195xxxx
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
B.A. (Food Technology)
Nong Lam University,
Vietnam พ.ศ. 2546
B.A. (English Major)
Foreign Languages University,
Vietnam พ.ศ. 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 1 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95115364 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
Quality Development for Life
95115464 การป้องกันร่างกายและจิตใจ
2 (2-0-4)
Psychological and Physical Prevention
95115964 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1 (0-2-1)
First Aid
95820764 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
Principles of Health Activity
95821064 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำเพาะ
2 (1-2-3)
Specific Health Exercise
95831464 หลักการกำหนดอาหาร
2 (1-2-3)
Principles of Dietetics
95831564 อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
2 (1-2-3)
Food and Nutrition for Longitudinal Health
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(4) นายวรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
เลขประจำตัวประชาชน 110200113xxxx
M.C.T.M.
Mahidol University พ.ศ. 2562
M.D.
Mahidol University พ.ศ. 2555
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95810164 วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Lifestyle Medicine
95820164 เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Preventive Medicine
95821464 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Fundamental of Chinese Traditional Medicine
95821564 ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Traditional Medicine
95830164 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคอุบัติใหม่
3 (3-0-6)
Travel Safety the New Normal after New Emerging
Disease

95831064 ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
Healthcare and Medical Business
95840564 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
Emerging Infectious Diseases

3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
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(5) นายก้องกิดาการ สกุลศิลปกร
Ph.D. (Business Administration)
M.B.A. (International Business)

เลขประจำตัวประชาชน 150990084xxxx
Huazhong University of Science and
Technology, China พ.ศ. 2562
Chinese Culture University, Taiwan, R.O.C.
พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยชินวัตร พ.ศ. 2555

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 1 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95810264 หลักการจัดการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Management
95810364 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
95810464 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
95821164 การพัฒนาบุคลิกภาพและความสุขสมบูรณ์
3 (2-2-5)
Personality Development and Wellness
95830764 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
3 (3-0-6)
สุขภาพแบบองค์รวม
Ethic and Laws related in Holistic Health
and Wellness Management
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(6) นายกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
Ph.D. (Information Technology)
M.S. (Statistic)

เลขประจำตัวประชาชน 376490031xxxx
Assumption University พ.ศ. 2558
University of Wollongong, Australia
พ.ศ. 2550
Assumption University พ.ศ. 2549

B.S. (Applied Statistics)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 5 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95114564 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
95830664 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
95830864 การวิจัยเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Research in Holistic Health and Wellness
Management
95840464 การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพ
3 (2-2-5)
แบบองค์รวม
Data Analytics in Holistic Health and Wellness
Management
95840664 การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Competitive Analysis
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(7) นางสาวพลอย ลักขณะวิสิฏฐ์
เลขประจำตัวประชาชน 124990019xxxx
M.C.T.M.
Mahidol University, พ.ศ. 2563
M.D.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 1 เรื่อง
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
95810164 วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Lifestyle Medicine
95820164 เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Preventive Medicine
95820364 การจัดการสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
Wellness and Aesthetic Management
95821364 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3 (2-2-5)
Holistic Health Care
95830164 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคอุบัติใหม่
3 (3-0-6)
Travel Safety the New Normal after New Emerging
Disease

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
โดยที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดวิชาบังคับ ในทางปฏิบัติจะให้นิสิตต้องลงทะเบียน
เว้นแต่กรณีที่นิสิตมีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียน
รายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได้ โดยมีระยะเวลาฝึกสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
ไม่มี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ไม่มี
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษา- ปี5.4 จำนวนหน่วยกิต : 5.5 การเตรียมการ
ไม่มี
5.6 กระบวนการประเมินผล
ไม่มี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- สามารถนำเทคโนโลยีทางด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมมาประยุกต์กับองค์ความรู้ด้าน
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างมืออาชีพ
ตามการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม
- เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และประยุกต์ใช้
ในการทำงานระดับนานาชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
- ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
- สนับสนุนให้นิสิตไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นและระยะ
ยาวกับมหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยมีความร่วมมือ
ในต่างประเทศ
- สนับสนุนให้นิสิตนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ทั้งในการประชุมระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาคม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมระดับนานาชาติ

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ
PLO 2 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
PLO 3 สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมได้
PLO 4 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้
PLO 5 มีกระบวนการ เทคนิค ในการพัฒนาองค์ความรู้ในงานอาชีพได้
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม จัดการข้อโต้แย้งและ
คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
PLO 7 สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
PLO 8 เป็นสมาชิกที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำและผู้ตาม เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
PLO 9 สามารถปรับตัวและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒธรรม
PLO 10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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PLO 11 สามารถประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดการคำนวณได้อย่างเหมาะสม
PLO 12 สามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมได้
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)
ปีที่ 1 นิสิตสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
รวมทั้งนิสิตมีความรู้เบื้องต้นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปีที่ 2 นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม รวมทั้ง
เข้าใจ บริบทของการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีมาประยุกต์ให้เกิด
การฝึกฝนเชิงปฎิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้
ปีที่ 3 นิสิตสามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เสนอปัญหา และแก้ปัญหาผ่านกรณีศึกษา รวมทั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
ปีที่ 4 นิสิตสามารถนำความรู้และทักษะ มาประยุกต์ ในการนำอภิปรายปัญหา
พร้อมทั้งเสนอแนะแก้ไขปัญหาผ่านการสัมมนา และการปฏิบัติสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

Year Learning
Outcome (YLO)

1

PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต
และความเสียสละ
PLO 2 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ปฏิบัติตน
ต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
PLO 3 สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมได้
PLO 4 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้
PLO 5 มีกระบวนการ เทคนิค ในการพัฒนาองค์ความรู้ในงานอาชีพได้
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม จัดการข้อโต้แย้งและคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
PLO 7 สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่
ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO 8 ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดี มีภาวะผู้นำและผูต้ าม เพื่อพัฒนา
ตนเองให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
PLO 9 สามารถปรับตัวและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒธรรม

2

3

คุณธรรม จริยธรรม

4

1.1

1.2

1.3

1.4

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัม
พันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2

    
   
   
  
 
 
 
  
   


 
 

 




ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

ทักษะ
การ
ปฏิบตั ิ

6.1
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Year Learning
Outcome (YLO)

1

2

3

คุณธรรม จริยธรรม

4

1.1

1.2

1.3

1.4

ทักษะ
ทางปัญญา

ความรู้

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัม
พันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2

PLO 10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
PLO 11 สามารถประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอด
 
การคำนวณได้อย่างเหมาะสม
PLO 12 สามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  
ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้
หมายเหตุ
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบตั ิตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.4 มีวินัยในการทำงาน และปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
2.3 มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1



5.2

5.3

5.4

ทักษะ
การ
ปฏิบตั ิ

6.1
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง เหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถในการปฏิบัตแิ ละรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและ
แก้ไขปัญหากลุ่ม
4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและตรงตามมาตรฐานสากล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
5.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 มีความสามาถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลการแปลความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
6.1 มีความสามารถประยุกต์ถ่ายทอดองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้

46
5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 การบรรยายในชั้นเรียน
PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ  การเล่าเรื่อง
ในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ
 การยกตัวอย่าง
PLO 2 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับฟังความ  การอภิปราย
คิดเห็นผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ และเป็น
พลเมืองที่ดขี องสังคม
PLO 3 สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและ
สังคมได้
2. ด้านความรู้
 การบรรยาย
PLO 4 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี  การเล่าเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมได้
 การยกตัวอย่าง
PLO 5 มีกระบวนการ เทคนิค ในการพัฒนาองค์
 การอภิปราย
ความรู้ในงานอาชีพได้
 กิจกรรมในชั้นเรียน
 การใช้กรณีศึกษา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 การเรียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 การบรรยายในชั้นเรียน
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
 การใช้บทบาทสมมติ
ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม จัดการข้อโต้แย้ง  กิจกรรมในชั้นเรียน
และคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
 การใช้กรณีศึกษา ทั้งใน
PLO 7 สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือ
ระดับชาติและนานาชาติ
นวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
 การอภิปราย
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 การเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
 การแก้โจทย์ปัญหา
ผลลัพธ์การเรียนรู้

กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้
 การสังเกต
 การนำเสนอ
 การตรวจสอบเวลา
เข้าเรียน

 การทำแบบฝึกหัด
 การสอบกลางภาค
และปลายภาค
 การสังเกต
 การสอบปฏิบัติ
 การทำโครงงาน
 การนำเสนอ

 การทำแบบฝึกหัด
 การสอบกลางภาค
และปลายภาค
 การสังเกต
 การสอบปฏิบัติ
 การทำโครงงาน
 การนำเสนอ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
PLO 8 ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดี
มีภาวะผู้นำและผู้ตาม เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
PLO 9 สามารถปรับตัวและยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒธรรม

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 10 สามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
PLO 11 สามารถประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์ และ
พัฒนาต่อยอดการคำนวณได้อย่างเหมาะสม

6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
PLO 12 สามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้
 การบรรยายในชั้นเรียน
 การใช้บทบาทสมมติ
 กิจกรรมในชั้นเรียน
 การเล่าเรื่อง
 การใช้กรณีศึกษา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 การอภิปราย
 การเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
 การเยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ
 การเรียนโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
 การบรรยายในชั้นเรียน
 การแสดงเป็นขั้นตอน
 กิจกรรมในชั้นเรียน
 การสืบค้นข้อมูล
 การใช้กรณีศึกษา ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 การเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
 การเรียนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน
 การฝึกปฏิบัติ
 การเรียนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
 การแก้โจทย์ปัญหา
 การฝึกปฏิบัติ

กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้
 การทำแบบฝึกหัด
 การสอบกลางภาค
และปลายภาค
 การสังเกต
 การทำโครงงาน/
การนำเสนอรายงาน
 การนำเสนอ

 การทำแบบฝึกหัด
 การสอบกลางภาค
และปลายภาค
 การสังเกต
 การทำโครงงาน/
การนำเสนอรายงาน
 การนำเสนอ

 การสังเกต
 การนำเสนอ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) (เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรีเกณฑ์การให้ระดับคะแนน
มีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้
ระดับ A
ค่าระดับ 4.0
ระดับ B+
ค่าระดับ 3.5
ระดับ B
ค่าระดับ 3.0
ระดับ C+
ค่าระดับ 2.5
ระดับ C
ค่าระดับ 2.0
ระดับ D+
ค่าระดับ 1.5
ระดับ D
ค่าระดับ 1.0
ระดับ F
ค่าระดับ 0.0
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้
S
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W
งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของกลุ่มวิชาหรือคณะกรรมการ
ที่กลุ่มวิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลสอบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งสถานประกอบการ
เป็นผู้รายงานว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3.3 เกณฑ์อื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบภาคผนวก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ของวิทยาลัยที่ประกอบด้วย
1.1.1 บทบาทหน้าที่ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
วิทยาลัยนานาชาติ
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่าง ๆ ของทั้งมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยนานาชาติ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ตลอดจนอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
1.2 วิทยาลัยจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่โดยมอบหมายอาจารย์อาวุโสทำหน้าที่
1.2.1 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
ในวิทยาลัย
1.2.2 ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คำแนะนำนิสิตในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนานิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ร่วมประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านจัดการเรียนการสอนและความรู้งานวิจัย
ที่ทันสมัยในสาขาที่รับผิดชอบสอน โดยผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในวิทยาลัยฯ และส่งเสริม
ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ได้แก่
1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.2 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ
1.3.3 สนับสนุนให้เป็นสมาชิกในหน่วยวิจัย (Research Unit) รวมทั้งร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัย
อาวุโสในวิทยาลัยหรือภายนอกวิทยาลัยและตีพิมพ์ผลงาน
1.3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลการการเรียนการสอนโดยการประเมินผล
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เรียนตามแนว Active Learning
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการสอน
สื่อการการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา
และภายนอกสถาบัน
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของมหาวิทยาลัยบูรพาและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนา
ผลงานทางด้านวิจัย โดยการกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการวิจัย
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการจัดทำผลงานทางวิชาการ
และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการอบรม และพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม
และจรรยาบรรณ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบ
การตอบคำถาม การทำกิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ
1.1.2 มีการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน มีการประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษาโดยกองทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
1.3 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1.3.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
(1) การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ
แบบสอบถาม
(2) สำหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่า
ตามโอกาสที่เหมาะสม
1.4 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือ
จากข้อมูลในรายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน
1.5 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1.5.1 ดำเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
1.5.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่
1.6 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในข้อ 7 หมวด 7
1.7 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1.7.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ ในระหว่างภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทันที จากข้อมูลที่ได้รับ
1.7.2 หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมทั้ง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
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2. บัณฑิต
2.1 การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งบัณฑิตผู้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะมีประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต อย่างน้อยร้อยละ 80 ของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
ในสาขานี้ ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต มีระบบและกลไกการรับนิสิต ในแต่ละปีการศึกษา โดยให้มีวิธีการคัดเลือก
นิสิตตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีระบบการคัดเลือก ดังนี้
1) โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ
2) การรับผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS หรือ
Thai University Center Admission System)
(1) Portfolio
(2) การรับผ่านระบบโควตา
(3) การรับผ่านระบบรับตรงร่วมกัน
(4) การรับผ่านระบบแอดมิชชัน
(5) การรับผ่านระบบรับตรงอิสระ
3) การรับผ่านระบบ MOU กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร
3.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต เป็นไปตามระดับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยการควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ
โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ ตั้งแต่แรกรับเข้าศึกษาและให้การดูแลต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา (College Psychology Counselors) และจัดห้องให้คำปรึกษา
(Academic Advisory Room) สำหรับนิสิตที่ต้องการรับคำปรึกษา
1) ผลที่เกิดกับนิสิต ได้แก่ อัตราคงอยู่ของนิสิต ร้อยละ 90 อัตราการสำเร็จของนิสิต
ร้อยละ 90
2) ความพึงพอใจของนิสิต คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 และระบบกลไกชัดเจน
ในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต และผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพดี
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3.4 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิต เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3.5 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
การรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้สมัครคัดเลือก
เป็นอาจารย์ไทยหรือต่างชาติ ต้องมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก/ ปริญญาโท
และมีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลคะแนนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2) การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
ในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิชาและบางหัวข้อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นิสิต อาจารย์พิเศษ
ดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2558 ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนสามารถเป็นผู้สอนในรายวิชานั้นไม่เกินร้อยละ 50 โดยมีอาจารย์ประจำ
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจารย์
อาจารย์ใหม่ ระดับปริญญาเอก
รวมอาจารย์ประจำ
รวม

2564
1
4
5

2565
1
4
5

2566
1
5
6

2567
0
6
6

2568
1
6
7

1) ระบบการบริหารอาจารย์
กำหนดนโยบายและแผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
2) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร และกิจกรรมการดำเนินงาน
ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ได้ปริญญา
เอก และตำแหน่งทางวิชาการ งบประมาณ และทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท ซึ่งอาจารย์ทุกคนกำลังศึกษา
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ต่อระดับปริญญาเอก จึงจัดสรรเงินสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์, ปริญญานิพนธ์
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา
แผนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ)
(2564-2568)
คุณภาพอาจารย์
2564
2565
2566
2567
2568
คุณวุฒิปริญญาโท
1
1
1
1
1
คุณวุฒิปริญญาเอก
4
4
5
5
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
0
0
0
0
รองศาสตราจารย์
0
0
0
0
0
ศาสตราจารย์
0
0
0
0
0
รวม
5
5
6
6
7
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 เรื่อง ภายใน 5 ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
- ความพึงพอใจของอาจารย์
มีคะแนนความพึงพอใจในระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ ในรายวิชาทุกหมวดวิชา
ครบ 5 ด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 และรายวิชาที่เหลือให้มีผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในรายวิชาทุกหมวดวิชา
ครบอย่างน้อย 3 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา (5 ด้าน คือ 1. คุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และมีการปรับปรุง
ทุก 5 ปี
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5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน ในการกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา
คำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน รวมทั้งการค้นคว้าหาความรู้
ที่ทันสมัย เพื่อให้นิสิตมีการพัฒนาความสามารถจากผู้ที่มีความรู้และทักษะ ในรายวิชาที่มอบหมาย
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นผลลัพธ์ สำหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
รวม 5 ด้าน เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ นิสิตต้องสื่อสารได้อย่างน้อยสามภาษา ทักษะการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม จัดให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างผสมผสาน และสอดคล้องกับบริบทของรายวิชานั้น ๆ
5.3 การประเมินผลผู้เรียน กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการแจ้งให้นิสิตทราบ เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย และใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ที่เน้นประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนในการทำงาน
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกที่เกิดจาการปฏิบัติในสภาพจริง ในการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย มีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปถึงผู้เรียน (Learning feedback) เพื่อให้ผู้เรียน
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเอง โดยการประเมินจะใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านเป็นหลัก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ และกำกับติดตามการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน จาก TQF5 และ TQF 7
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ปรากฏในหลักสูตร (TQF 2) หมวด 7
ข้อ 7 โดยรายงานผลประจำปี ในแบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (TQF 7) โดยต้องมี
การดำเนินงาน มากกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
ได้จัดไว้สมบูรณ์ ครบครัน โดยจัดให้มีระบบการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพ ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน โปรแกรม
และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้จัดให้นิสิตได้ฝึกงานจริง (In House Training) อาจารย์ประจำ
หลักสูตรประชุมร่วมกันวางแผน เพื่อจัดหาทรัพยากรเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นดังกล่าว
จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักนิสิต อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ มีความทันสมัย ใช้งานได้จริง และมีจำนวนเพียงพอ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาจได้รับการสนับสนุนตามความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยตรวจสอบความพึงพอใจของผู้เรียนจากแบบสำรวจในทุกภาคการศึกษา นำผลการสำรวจ
มาวิเคราะห์ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้สอดคล้อง
เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของนิสิต
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ ว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต
การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน เมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีสอน และการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน สามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่
ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า มีปัญหาต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกช่องทาง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้น จะกระทำเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และออกปฏิบัติงาน
ในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์เดินทางไปนิเทศนิสิต ตลอดจน
ติดตามประเมินความรู้ของนิสิตว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้จะดำเนินการประเมินโดยสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็น นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตด้วย
เป็นต้น ซึ่งจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดนำไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนที่จะจบการศึกษาในรูปแบบ
ของแบบสอบถาม
2.1.2 การประเมินหลักสูตรจากศิษย์เก่าจะทำการประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม
และ/หรือ จัดประชุมศิษย์เก่าตามความเหมาะสม
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก
ดำเนินการโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความเห็น หรือจากข้อมูล ในรายงานผล
การดำเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุณภาพ
2.3 ประเมินจากนายจ้าง หรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
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2.3.1 ดำเนินการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
2.3.2 ดำเนินการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ
2.3.3 มีการประชุมทบทวนหลักสูตรโดยจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ 3 คน อย่างน้อย 1 คน
เป็นผู้ทรง คุณวุฒิในสาขาวิชาด้านการจัดการสุขภาพองค์รวม/หรือด้านบริหารธุรกิจที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ในทุกสิ้นปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
(มคอ. 5) ส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวม และสรุปผล แล้วนำข้อมูลเข้าหารือในที่ประชุม
สาขาวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอนต่อไป
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คำอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
95110164 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes 1
การพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้นทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษา เน้นทักษะด้านการการอ่าน และการเขียน เรียนการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ การจับใจความสำคัญและการหาข้อมูล การอนุมาน การอธิบายกราฟ ตาราง และ
แผนภาพ การฝึกฝนทักษะด้านการฟัง และการพูดผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย การอภิปรายกลุ่ม
และการนำเสนอผลงาน
The study of vocabulary and basic grammar of English, the development
of reading and writing skills, learn how to read for comprehension; identify the main idea
and details, make inferences, and explain graphs, tables, and diagrams; the practice of
listening and speaking skills by doing assignments, joining group discussions, and giving
presentations
95110264

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purposes 2
การพัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลางทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษา เน้นทักษะด้านการการอ่าน และการเขียน เรียนการอภิปราย
การเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การจดบันทึก ทำโครงร่าง การสรุป และการเขียนรายงาน
The study to strengthen English skills that they will need in their
academic success, the development of reading and writing skills; learn how to discuss
information, make suggestions, express opinions, make notes, outline, summaries, and
write a cohesive report
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95120164

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
English Academic Writing
การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิเคราะห์และฝึกปฎิบัติด้านการเขียนทางวิชาการ
การเขียนสื่อความหมาย การเขียนเพื่อบอกวิธีการ การเขียนบรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน พัฒนาทักษะการถอดความเพื่อหลีกเลี่ยง
การคัดลอกผลงาน
Enhancement of students’ critical writing skills in academic contexts,
the development of skills for writing short paragraphs, definition paragraphs, process
paragraphs, descriptive paragraphs, opinion paragraphs, narrative paragraphs, and essays;
the study of essential vocabulary, grammar, and cohesive devices; practice and develop
paraphrasing skills to avoid plagiarism
95120264

ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business Careers
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการทำงาน ฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการทำงานจริง ฝึกอ่านประกาศรับสมัครงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร เขียนประวัติ
ส่วนตัว เขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Enhancement of students’ communication skills necessary for career
success; the study of variety of real-life business career preparation tasks including
reading job advertisements, reading job qualifications, writing a resume, writing a job
application letter, a job interview, and giving effective presentations
95120364

การเตรียมสอบ TOEIC
3 (3-0-6)
TOEIC Preparation
การเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงาน และเพื่อจุดประสงค์
อื่น ๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น ได้แก่ การฟังและการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพูดและการเขียน
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน
TOEIC exam preparation for job application and other purposes;
enhancement of skills including listening and reading for comprehension and speaking
and writing for communication in the workplace
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การเตรียมสอบภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
3 (3-0-6)
English Standard Test Preparation
การเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
เพื่อใช้ในการสมัครงาน และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็น ได้แก่ การฟัง
เพื่อความเข้าใจไวยากรณ์และรูปแบบการเขียน และการอ่านเพื่อความเข้าใจ
English Standard Test Preparation for job application and other purposes;
enhancement of skills including listening for comprehension, structure and written
expression, and reading for comprehension
95110364

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Japanese Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย
เรียนการอ่าน และการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน
การถามตอบประโยคทั่วไป
Japanese vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of
Japanese communication skills including listening, speaking, reading, and writing through
a variety of communicative activities; study how to read and write Japanese alphabet,
describe things that are used on a daily basis, asking and answering questions in general
topics
95110464

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Japanese Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่น ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Japanese vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of
Japanese communication skills including listening, speaking, reading, and writing; the
development of critical thinking skills for effective communication; sentences and asking
and answering questions related to everyday use
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ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
French Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย
เรียนการอ่าน และการเขียนตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน
การถามตอบประโยคทั่วไป
French vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of French
communication skills including listening, speaking, reading, and writing through a variety
of communicative activities; reading and writing French alphabets; asking and answering
questions in general topics
95110664

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
French Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศส ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
French vocabulary and grammar used on a daily basis; develop French
communication skills including listening, speaking, reading, and writing; the practice of
critical thinking skills for effective communication; sentences study, asking and answering
questions related to everyday use
95110764

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Chinese Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาจีน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย เรียนการอ่าน
และการเขียนตัวอักษรภาษาจีน การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน การถามตอบประโยคทั่วไป
Chinese vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of
Chinese communication skills including listening, speaking, reading, and writing through a
variety of communicative activities; reading and writing Chinese alphabets; describe
things on a daily basis, asking and answering questions in general topics
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ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Chinese Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Chinese vocabulary and grammar used on a daily basis; development of
Chinese communication skills including listening, speaking, reading, and writing; practice
critical thinking skills for effective communication; sentences study and asking and
answering questions related to everyday use
95110964

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Vietnamese Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย
เรียนการอ่าน และการเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน
การถามตอบประโยคทั่วไป
Vietnamese vocabulary and grammar used on a daily basis; development
of Vietnamese communication skills including listening, speaking, reading, and writing
through a variety of communicative activities; study how to read and write Vietnamese
alphabets, describe things, asking and answering questions in general topics
95111064

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Vietnamese Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาเวียดนาม ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Vietnamese vocabulary and grammar used on a daily basis; development
of Vietnamese communication skills including listening, speaking, reading, and writing;
practice critical thinking skills for effective communication; study sentences and asking
and answering questions related to everyday use
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ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสาร
ที่หลากหลาย เรียนการอ่าน และการเขียนตัวอักษรภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย การแนะนำตัว ของใช้
รอบตัวในชีวิตประจำวัน การถามตอบประโยคทั่วไป
Bahasa Indonesia vocabulary and grammar used on a daily basis; practice
of Bahasa Indonesia communication skills including listening, speaking, reading, and
writing through a variety of communicative activities; study how to read and write Bahasa
Indonesia alphabets, describe things that are used on a daily basis, asking and answering
questions in general topics
95111264

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด
และการวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Bahasa Indonesia vocabulary and grammar used on a daily basis;
development of Bahasa Indonesia communication skills including listening, speaking,
reading, and writing; practice of critical thinking skills for effective communication;
sentences study and asking and answering questions related to everyday use
95111364

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Korean Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาเกาหลี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย
เรียนการอ่าน และการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน
การถามตอบประโยคทั่วไป
Korean vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of Korean
communication skills including listening, speaking, reading, and writing through a variety
of communicative activities; study how to read and write Korean alphabets; describe
things used on a daily basis, asking and answering questions in general topics
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ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Korean Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
เกาหลี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Korean vocabulary and grammar used on a daily basis; development of
Korean communication skills including listening, speaking, reading, and writing; practice of
critical thinking skills for effective communication; sentences study and asking and
answering questions related to everyday use
95111564

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Russian Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารภาษา
รัสเซีย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย เรียนการอ่าน
และการเขียนตัวอักษรภาษารัสเซีย การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน การถามตอบประโยค
ทั่วไป
Russian vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of Russian
communication skills including listening, speaking, reading, and writing through a variety
of communicative activities; study how to read and write Russian alphabets; describe
things that are used on a daily basis, asking and answering questions in general topics
95111664

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Russian Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษารัสเซีย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Russian vocabulary and grammar used on a daily basis; development of
Russian communication skills including listening, speaking, reading, and writing; practice
of critical thinking skills for effective communication; sentences study and asking and
answering questions related to everyday use
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
Thai Communication for Everyday Use 1
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลาย เรียนการอ่าน
และการเขียนตัวอักษรภาษาไทย การแนะนำตัว ของใช้รอบตัวในชีวิตประจำวัน การถามตอบประโยค
ทั่วไป
Thai vocabulary and grammar used on a daily basis; practice of Thai
communication skills including listening, speaking, reading, and writing through a variety
of communicative activities; study how to read and write Thai alphabets; describe things
used on a daily basis, asking and answering questions in general topics
95111864

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
Thai Communication for Everyday Use 2
คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย
ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งฝึกกระบวนการคิด และการวิเคราะห์เพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนประโยค และการถามตอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Thai vocabulary and grammar used on a daily basis; development of Thai
communication skills including listening, speaking, reading, and writing; practice of critical
thinking skills for effective communication. Study sentences and asking and answering
questions related to everyday use
95111964

ศิลปะการฟังภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Listening
การศึกษาทักษะการสื่อสารด้านการฟัง ประเภทของการฟัง หลักการฟังประเภทต่าง ๆ
และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Introduction to the principles of listening, types of listening and their
practical relationships to daily life; development of communication skills, particularly
in listening; Learn to analyze what constitutes effective communication and what
constitutes ineffective communication
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ศิลปะการพูดภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Speaking
การศึกษาทักษะการสื่อสารด้านการพูด ประเภทของการพูด หลักการพูดประเภทต่าง ๆ
และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Introduction to the principles of speaking, types of speaking and their
practical relationships to daily life; development of communication skills, particularly
in speaking; learn to analyze what constitutes effective communication and what
constitutes ineffective communication
95112164

ศิลปะการอ่านภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Reading
การศึกษาทักษะการสื่อสารด้านการอ่าน ประเภทของการอ่าน หลักการอ่านประเภท
ต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Practice and development of Thai reading skills; Enhancement of reading
proficiency, reading for comprehension skills; practice of Thai tones pronunciation and
prose reading aloud
95112264

ศิลปะการเขียนภาษาไทย
3 (3-0-6)
Art of Thai Writing
การศึกษาทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ประเภทของการเขียน หลักการเขียนประเภท
ต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
Development of Thai writing skills and critical thinking skills through
questioning, and analytical, synthetic, and evaluation skills; study and consider
the content in depth, objectives, perspectives, and assumptions; provide supporting
evidence leading to the author’s conclusion
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การเขียนกวีนิพนธ์ไทยพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Poetry Writing
ลักษณะและประเภทของกวีนิพนธ์ องค์ประกอบ หลักการ และกลวิธีในการเขียนกวี
นิพนธ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนกวีนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ และฝึกการอ่านออก
เสียงร้อยกรอง
Introduction of characteristics and types of poetry, general and specific
components of poetry writing, well-known poets’ experience in poetry writing, and
poetry writing techniques; development of writing skills in various types of poetry and
poetry reading aloud
2. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและพลเมืองโลก
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาให้ครบ 6 หน่วยกิต จาก 2 กลุ่มย่อย ดังนี้
2.1 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95113164 ศิลปะการอยู่ร่วมกันข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Art of Living with Cross Cultural Environment
ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่มาจากประเทศต่าง ๆ การเรียนรู้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ตลอดจนเข้าใจความเป็นมาของวัฒนธรรม วิถีชีวิต มารยาททางสังคม ตลอดจนข้อห้าม
และข้อควรปฏิบัติแต่ละวัฒนธรรม
Essential information about environment of different nations and cultures;
understanding of rules and related requirements; understanding of diverse cultures,
lifestyles, social etiquette, taboos, and obligations
95113264

ทักษะวิชาชีพ และความสามารถในการทำงาน
3 (3-0-6)
Professional Skills and Competency for Employability
การพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ความตระหนักรู้ในตนเอง
การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา ภาวะผู้นำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนในการทำงาน
การนำเสนอ และมารยาทการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน และพัฒนา
ความสามารถที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
Development of communication, presentation, entrepreneurship,
leadership, and negotiation skills; practices of self-awareness, teamwork, business
etiquettes, business acumen, and competencies required to become an effective
member of society and workplace
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พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3 (3-0-6)
Thai and Global Citizenship
คุณลักษณะ แนวคิด บทบาท และความสำคัญของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ ศึกษาผลกระทบ และการถอดบทเรียนของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
Introduction to the important characteristics of citizens, roles of Thai and
global citizens, important concept of international relations, international organizations,
trans boundary impacts, critique, and lesson-learned from international phenomena
95113464

ความเข้าใจในสังคมโลก
3 (3-0-6)
Global Understanding
การเรียนรู้ทางไกลกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล โดยบูรณาการประเด็นการสื่อสารที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาทิ
การใช้ชีวิต ครอบครัว การเรียน เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสะท้อนแนวคิด
เปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรม
Video conference discussions with international partners about lifestyles,
family, college life, festivals and celebrations, cultures, and history; collaborative projects
related to lifestyles and cultures in different countries; reflecting on the importance of
internationalization in the 21st century, current situations, and future careers
95113564

การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
International Engagement and Leadership
การเรียนรู้ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างทักษะ และประสบการณ์ อาทิ ทักษะการใช้ภาษา การทำงานเป็นทีม
ภาวะผู้นำ ความเข้าใจวัฒนธรรม การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการฝึกฝนการดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่าง
Understanding of importance of international relations in the 21st century
and in the future; experiencing global relations, teamwork, and leadership; understanding
different cultures, traditions and lifestyles and learn to respect those who are different
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2.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95113664 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ศึกษาหลักการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ แนวการคิด และวิเคราะห์
เพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ
Introduction to business terminology, concepts, current business practices,
and critical and analytical thinking training for enhancing business decision-making skills;
examination of the business models
95113764

การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
Social Entrepreneurship
หลักการ คุณลักษณะ หลักจริยธรรม และความรับผิดชอบสำหรับผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมรวมทั้งศึกษาแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน
การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการประเมินผลประกอบการ
Introduction to entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs,
corporate social responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment
fund, business plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business
evaluation
95113864

พื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Fundamental Startup
หลักการ คุณลักษณะ การริเริ่มการจัดตั้งธุรกิจ startup การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ
การจัดหาเงินทุน การศึกษาอุปสรรคและโอกาสในการเริ่มธุรกิจ การสร้างต้นแบบและการประเมินธุรกิจ
การนำเสนอแผนธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงการเรียนรู้ตัวอย่างจาก ธุรกิจ startup
ที่ประสบความสำเร็จ
Process to start your own business, business innovation, and startup
fundraising; understanding challenges and opportunities for startup and marketing for
startup; startup business examples
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3. กลุ่มวิชาดิจิทัลและวิทยาการคำนวณ
6 หน่วยกิต
3.1 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95114164 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
Digital Literacy for 21st Century
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
องค์กรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งาน
ทางสังคมดิจิทัลกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ดิจิทัล การทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ตระบบดิจิทัล
และการสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล
Introduction of basic knowledge of computer usage, disruptive
technology, modern technology management, basic cyber security risks, and risk
management of internet and social media; daily-life-related digital laws; social media
responsibilities; online financial transactions; online purchase through e-commerce
services, e-government services; digital society balancing; office application usage; info
graphic creation; and digital marketing
95114264

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Use of Application for Learning and Working
ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรมสำนักงาน
เช่น การจัดทำรายงาน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การนำเสนอสารสนเทศ
และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างอินโฟกราฟฟิก การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการทำงานในชีวิตประจำวัน
Introduction of basic of computer programming, software application for
document management, presenting information, using creative data management,
website creation and management for daily use
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เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
Technology for Connectivity in Everyday Use
การศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการใช้ การนำเสนอ โดยการประยุกต์เชื่อมต่ออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่น เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้หลักการใช้อย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้งาน
อย่างไม่ถูกวิธี
Introduction of digital communication process and practice them in daily
life; method for using searching engine effectively, method to use online communication
tools; updated tools and application; threat identification, and avoiding harmful network
3.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้
95114464 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการคำนวณ และการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
ข้อมูลเบื้องต้น
Use of Application for Calculation and Database Analysis
การใช้ spreadsheet การคำนวณ การจัดการข้อมูล การจัดลำดับข้อมูล การสร้างกราฟ
การทำ VLOOKUP การจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Basic knowledge of spreadsheet, calculation, data management, graph
creation, VLOOKUP creation; basic data management and data analysis
95114564

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
Basic Mathematics
การศึกษาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระบบจำนวนจริง การคำนวณโดยใช้หลักการ PEMDAS
การคำนวณ สัดส่วนและร้อยละ ฟังก์ชั่นสมการเชิงเส้น สมการกำลังสอง รวมทั้งการแก้โจทย์ปัญหาระบบ
สมการคณิตศาสตร์การเงิน และโจทย์ปัญหาสถานการณ์ในธุรกิจ
Fundamental of mathematics, real number system, PEMDAS, ratio and
percentage, linear equation function, quadratic equation, word problems of equation
system; mathematics for finance, and word problems of real situation in business
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4. กลุ่มวิชาทักษะการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 หน่วยกิต
95115164 มหัศจรรย์แห่งความคิด
3 (3-0-6)
Miracle of Thinking
ความหมาย หลักการ ธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะความคิด 10 ด้าน
และทฤษฎีหมวก 6 ใบ รวมทั้งฝึกปฏิบัติผ่านทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้
กรณีศึกษาที่หลากหลาย
Meaning, principle, concept of thinking, Thinking concept development,
ten thinking skills development; Six Thinking Hats concept, idea connection/story line
and writing; examination of examples or case studies through systematic thinking
95115264

การออกแบบความคิด
3 (3-0-6)
Design Thinking
การคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู้แบบอุปนัยและนิรนัย
การใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก การระดมความคิดและการออกแบบเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม ผ่านกรณีศึกษาการใช้
เหตุผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์ และการแก้ไข
ปัญหา
Development of analytical thinking skills and reasoning, deductive and
inductive approaches, reasoning approaches of the East and the West; case study of
formal and informal reasoning of everyday life; creative thinking, questioning; problemsolving, brainstorming; society need-based service design, prototyping, appropriate
application of innovation
95115364

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
Quality Development for Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสนา ความเชื่อ หลักการทางวิทยาศาสตร์ กฏหมาย
เศรษฐศาสตร์ และจริยธรรม รวมทั้งเรียนรู้ปัญหา การป้องกัน และการแก้ไขที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
Fundamental of environment, science, technology and quality of life;
environmental conservation by education, sufficiency economy, philosophy, ethics, laws
and economies
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การป้องกันร่างกายและจิตใจ
2 (2-0-4)
Psychological and Physical Prevention
การใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจบทบาทของศาสนา ความเชื่อ และจิตวิญญาณ
ที่มีต่อมนุษย์ผ่านประเด็นทางสังคม เช่น สุขภาพ การฟื้นตัวจากความเจ็บป่วย จิตบำบัด เพศสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรมวัยรุ่น การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์
การติดเชื้อ และการข่มเหงในสังคม
Utilization of psychological theory, particularly in teenagers; roles
that religion, faith, and spirituality play in different areas of human activities including
health and the recovery from physical illness, psychotherapy, sexuality, interpersonal
relationships, violence, racial prejudice, personality development, adolescent behavior,
AIDS, infection prevention, and social bully
95115564

การสร้างมโนทัศน์เพื่อความสำเร็จ
2 (2-0-4)
Success Visualization
การค้นหารู้จักตัวเอง การตั้งเป้าหมาย การวางแผนชีวิตแบบนักออกแบบ เทคนิค
การออกแบบ กลยุทธ์พิชิตฝัน การวางแผน การบริหารตนเอง การตั้งปณิธานและปฏิวัติตนเอง
การก้าวข้ามอุปสรรค และทำหนังสือคู่มือชีวิต
Discover yourself, setting goal and objective, life planning as the designer,
life design technique, life strategic planning, self-management, self-determination and
revolution, life obstacles; drawing life manual instruction
95115664

การนวดไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
Basic of Thai Massage for Health
การศึกษาหลักการ รูปแบบ วิธีการ และประโยชน์ของการนวดแผนไทยเบื้องต้น
รวมทั้งการประยุกต์องค์ความรู้ทางทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น
Introduction to the fundamental concepts, methods, and health benefits
of Thai massage; theory application and practice of Thai massage in daily life
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การเต้นแอโรบิคร่วมสมัย
1 (0-2-1)
Contemporary Aerobic Dance
ความหมาย แนวคิด และหลักการของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค การเต้นแอโรบิค
ร่วมสมัยด้วยท่าทางต่าง ๆ องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และข้อควรปฏิบัติสำหรับ
การเต้นแอโรบิคร่วมสมัย
Introduction to definitions, concepts, and principles of aerobic exercises
and contemporary dance, factors that help boost physical strength; rules in
contemporary dance
95115864

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
Exercise for Health
ความหมาย หลักการ และขั้นตอนการออกกำลังกายที่หลากหลายประเภท โดยการ
ออกกำลังกายผ่านกีฬาประเภทต่าง ๆ อาทิ การวิ่ง วอลเลย์บอล เทนนิส บาสเก็ตบอล และแบดมินตัน
เป็นต้น
Introduction to definitions, principles, and how to exercise and have
physical activities, including jogging, volleyball, tennis, basketball, and badminton
95115964

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1 (0-2-1)
First Aid
แนวคิด และหลักการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินและสังเกตอาการ
ผิดปกติเบื้องต้น รวมทั้งความรู้ด้านยาสามัญประจำบ้าน และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา
หรือภาวะฉุกเฉิน การช่วยให้ฟื้นคืนชีพ
Concepts and principles of first aid; the primary assessment and observation
of abnormal symptoms; basic knowledge of medicine that should be stored at home, first
aid in an emergency situation, including cardiopulmonary resuscitation (CPR)
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5. กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อสมัยใหม่
3 หน่วยกิต
95116164 ไทยศึกษา
2 (2-0-4)
Thai Studies
การศึกษาความเป็นไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผ่านองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ไทย วรรณคดีไทย ดนตรีไทย การแสดงพื้นบ้านไทย อาหารไทย ขนมไทย วัฒนธรรมไทย
และสถาปัตยกรรมไทย
Introduction of fine arts of Thailand, past and present, literature, music,
dancing and the visual arts, together with Thai architecture; examination of aesthetic
themes religious and cultural symbolism to broadly develop arts appreciation
95116264

การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
Basic Digital Photography
การเรียนรู้แนวคิด หลักการ วิธีการ การจัดวางองค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพถ่าย
และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Digital photography, manipulation of photographic images; the application
of illustration software used for a project approach emphasizing on processes and
ancillary operations related to the digital media
95116364

พื้นฐานการออกแบบ
2 (2-0-4)
Fundamental of Design
หลักการออกแบบ แนวคิดของการออกแบบ องค์ประกอบการออกแบบ กลยุทธ์
การออกแบบ การจัดวางสัดส่วน และความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบกับองค์ประกอบอื่น ๆ
รวมทั้งการสร้างข้อความ และการพัฒนาข้อความให้สัมพันธ์กับการออกแบบ
Introduction of foundations and principles of pictorial design,
the concepts of the picture plane, figure/ground relationships, scale and proportional
transformation, composition, and value; development of a design vocabulary range,
repertoire of practical techniques; introduction to formal design strategies
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การออกแบบโลโก้และตราสินค้า
1 (0-2-1)
Branding and Logo Design
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ เทคนิค การจัดวางสัดส่วน การสร้างอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ การใช้สี การเลือกใช้วัสดุ และความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบโลโก้และตราสินค้ากับ
องค์ประกอบอื่น ๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการให้มีความโดดเด่นและให้เป็นที่น่าสนใจ
เรียนรู้หลักองค์ประกอบการออกแบบให้เกิดความสวยงามผ่านการปฏิบัติจริง
Concepts, principles, theories, components, and proportioning techniques
to create identity, the uniqueness of color, the selection of materials, and the relativity
between logo designs, brands, and other elements; various factors that make products
and services distinctive and attractive
95116564

ศิลปะบำบัดและความสวยงาม
1 (0-2-1)
Art Therapy and Appreciation
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศิลปะบำบัดและการเรียนรู้ความสวยงามของศิลปะ
เพื่อการสร้างคุณค่า การฝึกสมาธิ การจัดการเวลา และการควบคุมตนเอง รวมทั้งการแสดงออกถึง
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
Art therapy and the beauty of art to promote self-esteem; meditation
practice, time management, self-control; empathy to recognize emotions in others to
understand other people’s perspectives
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
90
หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
75
หน่วยกิต
95810164
วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Lifestyle Medicine
พื้นฐานการดูแลวิถีชีวิตให้มีคุณภาพแบบองค์รวม และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับ
ตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย การดูแลด้านอาหาร ออกกำลังกาย การนอนหลับ การดูแลด้านอารมณ์และ
จิตใจ การควบคุมน้ำหนัก การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเกิดโทษ เช่น การเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์
Introduce basic principles for healthy lifestyles and apply the knowledge
to oneself and others, including nutrition, physical activities, sleep health, emotional
wellness, mindfulness, weight management, tobacco cessation and alcohol abstinence
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95810264

หลักการจัดการเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Management
พื้นฐานและทฤษฎีของหลักการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ
การจัดการบุคคลเข้าทำงานการอำนวยการและการควบคุมกำกับดูแล รวมถึงวิวัฒนาการทางการจัดการ
บริบททางการจัดการองค์กรและเทคนิคการบริหารการจัดการที่นำไปใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ
การนำองค์กร และการตัดสินใจในการการทำธุรกิจ
Foundations of management principle, role and function of management,
evolution of management theory, management concepts and techniques that can be
used for planning, organizing, leading, and decision making
95810364

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาซื้อสินค้า กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการตลาด
การทำวิจัยผู้บริโภค และแนวโน้มทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะในยุคดิจิทัล
A study of consumer behavior, decision making process, psychological
responses, sociological influences, personal influences, marketing influences, consumer
research, consumer trends especially in digital era
95810464

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์อุปสงค์
อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ โครงสร้างของตลาด การทำงานของตลาด และการแข่งขันในตลาด
Introduce microeconomic theory and analysis, demand and supply
analysis, consumer decision and consumer behavior analysis, market opereation,
framework of market competition, and different market structures
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เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principles of Preventive Medicine
ความเสี่ยงทางสุขภาพ และการป้องกันสำหรับคนในช่วงวัยชีวิตที่แตกต่างกัน
การเข้าใจปัจจัยด้านอาชีพ โรคประจำตัว การป้องกัน และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับตนเองและผู้อื่น
The health risks and protection for human in different life stages,
understanding of occupational, congenital, preventive factors, and apply knowledge to
oneself and others
95820264

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
Fundamental of Human Body Structure and Function
ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและปอด ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ผิวหนัง อวัยวะภายในร่างกาย และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย
Basic knowledges of human body structure and function in various
systems including musculoskeletal system, nervous system, endocrine system,
cardiopulmonary system, digestive system, integumentary system, internal organs, and
regulation of homeostasis
95820364

การจัดการสุขภาพและความงาม
3 (3-0-6)
Wellness and Aesthetic Management
พื้นฐานการจัดการร่างกายตั้งแต่ใบหน้า เส้นผม เล็บ และตจวิทยาเครื่องสำอางเบื้องต้น
การเรียนรู้อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เวชศาสตร์ชะลอวัย และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูและ
บำบัดรักษา
Fundamental of health and body care management, including facial,
body, hair, nail, basic cosmetic dermatology and anti-aging in terms of regenerative and
treatment and apply these modalities to their wellness businesses and products
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การจัดการโภชนวิทยาเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
Nutrition for Health Management
การจัดการโภชนวิทยา การล้างพิษ ควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกาย
การประยุกต์ประสบการณ์การทำอาหาร การกินอยู่สุขภาพดีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Nutrition management, detoxification, weight management and exercise,
to apply these modalities of culinary experiences, healthy diet into their wellness
business
95820564

เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
Macroeconomics
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน
การว่างงานองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน
การเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายด้านการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
นโยบายด้านเศรษฐกิจและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Overview of macroeconomics theories, determination of output,
employment, unemployment, interest rates, exchange rate, and inflation as well as
monetary and fiscal policies and overview of international economic issues
95820664

จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
Service Psycology
แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ หลักการสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ แก้ไขปัญหา และศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภคและการให้บริการในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Concepts and service psychological theories to provide the satisfaction,
principles of effective service providing, communication, motivation, problem solving,
and to study the needs of customers and the service for holistic health and wellness
management
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หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
Principles of Health Activity
หลักการและปฏิบัติการออกกำลังกาย กิจกรรมทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ชนิด ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวังของการออกกำลังกาย
Principles of general exercise, physical activity and physical fitness testing,
exercise types, benefit, contraindication and precaution
95820864

หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
Principle of Marketing and Digital Marketing
ลักษณะทั่วไปของการตลาดและการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ การวิจัยตลาด ความต้องการของตลาด การวิเคราะห์
แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า กลยุทธ์การตลาด การวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาช่องทาง
การจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขาย รวมถึงการผสมผสานสื่อดิจิทัลและเนื้อหาดิจิทัลในธุรกิจ
General characteristics of marketing and digital marketing for business,
defining the target market, special characteristic of different type of products and
services; market research, market demand, trend analysis, consumer behaviors, marketing
strategies, planning, product development, pricing, distribution channel and promotion,
including the integration of digital media and digital content in business areas
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การจัดการองค์การและการบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Organization Management and Human Resource Management
โครงสร้างองค์กร การพัฒนาองค์กร นโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างประสมประสาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกและรับเข้าบุคลากร ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้งานในอาชีพ
การพัฒนาโน้มน้าวและฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการทำงาน การบริหารการให้ค่าตอบแทน
ปัญหาและความท้าทายในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบ
องค์รวม
Organization structure, organization development Human resources
management in holistic health and wellness takes an integrated look at HRM policies and
practices in the holistic health and wellness industries. Utilizing existing human resource
management (HRM) theory and practice. It focusses on recruitment and selection; skills
required specific for the industry; training and development; motivation and internal
marketing; performance evaluation; remuneration and benefits administration; challenges
related to human resources management in holistic health and wellness industry
95821064

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำเพาะ
2 (1-2-3)
Specific Health Exercise
หลักการและการปฏิบัติการงการออกกำลังกาย เพื่อกระชับกล้ามเนื้อหน้า การออกกำลัง
กายที่เป็นที่นิยม ประกอบด้วย ชี่กง พิลาติส รำไทย การออกกำลังกายในน้ำ
Principles and exercise effects for face firming, admired exercises including
Qigong, Pilates, regional Thai folk dances, and aqua exercise
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การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 (3-0-6)
Travel Safety the New Normal after New Emerging Disease
ความเสี่ยงทางสุขภาพและการป้องกันตลอดเส้นทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างการท่องเที่ยว และหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
กฎระเบียบด้านสุขภาพของประเทศต้นทางและปลายทาง สุขภาพของนักเดินทาง ความเสี่ยงขณะเดินทาง
ท่องเที่ยวและมาตรการป้องกัน และการปฏิบัติตัวหลังกลับมาจากการท่องเที่ยว
Medical risk and prevention throughout the value chains of tourism during
travelling and after the emerging infectious diseases. The course outline ranges from
seeking for health information and regulations of countries of origin and destination,
pre-travel health preparation, the risk of traveling and the associate preventive measures,
to post-travel practice
95830264

การเงิน การบัญชี และภาษี
3 (3-0-6)
Finance, Accounting, and Taxation
หลักการการเงิน การบัญชี และภาษีเบื้องต้น กระบวนการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคู่
การบันทึกสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง ประเภทของงบการเงิน
ทั้งงบกำไร-ขาดทุน งบกำไรสะสม งบดุล และงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินจากผล การปฏิบัติงาน การหาภาษีอากรของธุรกิจ การใช้แผนตารางทำการเพื่องาน
ด้านการจัดการ ในบริบทของการดำเนินการด้านสุชภาพ
Principle of finance, accounting, and taxation, the recording process of
double entry system, journalizing, posting in a ledger and trial balance; financial
statements: income statement, retained earnings statement, balance sheet and
statement of cash flows and their analysis; financial ratios analysis of performance;
business taxation, using of spreadsheets for management tasks in context of health
operations
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ผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Entrepreneurship in Holistic Health and Wellness Management
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับปัจจัยสภาพการก่อสร้างธุรกิจในอุตสาหกรรมการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวม การดำเนินการก่อตั้งธุรกิจ ตัวนักธุรกิจ การดำเนินการด้านการเงิน การวางแผน
ธุรกิจ การบริหารการจัดการ การตลาดและการวางแผนกลยุทธ์
Concepts, principles and environment associated with entrepreneurship in
Holistic Health and Wellness Industry. The process of entrepreneurship and entrepreneurs.
The concepts of finance, business planning, operations management, marketing and
strategy
95830464

การจัดการจิตใจและความเครียด
3 (3-0-6)
Mental Health and Stress Management
หลักการและปฏิบัติการสำหรับการจัดการจิตใจและความเครียด การฝึกหายใจ
และการฝึกสมาธิ เครื่องมือ ไบโอฟีดแบ็ค เทคนิคการผ่อนคลายด้วยกลิ่น การหัวเราะ เสียงดนตรี
การคิดเชิงบวก และสปาเพื่อสุขภาพ
Principles and practice for mental and stress management including
breathing exercise and meditation, biofeedback, humor therapy, music therapy, positive
thinking, and health spa
95830564

การผ่อนคลายร่างกาย
2 (1-2-3)
Body Relaxation
ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับความเครียดทางร่างกาย อาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน
เทคนิคการผ่อนคลายด้วยความร้อน ความเย็น การนวด การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยฟิตบอล
โยคะ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบค่อยเป็นค่อยไป และการผ่อนคลายร่างกายด้วยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ
Theoretical and practical of physical stress, relaxation techniques by heat,
cold, relaxation massage, stretching exercise, fitball exercise, yoga, progressive muscle
relaxation, and others special techniques for body relaxation
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สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
พื้นฐานทางสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัยธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่รวบรวมได้เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการวัดการกระจายของข้อมูลพื้นที่ใต้โค้งปกติความเบ้ทฤษฎี
ความน่าจะเป็นการแจกแจงปกติ การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์อย่างง่าย
Statistical for study and research in business, the descriptive statistics
cover the concepts concerning exploratory data analysis, frequency distributions,
the measure of central tendency, dispersion of the normal curve, skewness, probability
theory, the sampling distribution, hypothesis testing and simple linear regression
95830764

จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ
3 (3-0-6)
แบบองค์รวม
Ethics and Laws related in Holistic Health and Wellness Management
ทฤษฏีและปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในธุรกิจและการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สุขภาพแบบองค์รวม ภาพรวมของกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม กฎและระเบียบที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษากฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และกฎระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในปริบทของการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Theories and concepts of ethics in holistic health and wellness operations
and businesses; an overview of national and international laws related to holistic health
and wellness industry; laws and regulations that regulate holistic health and wellness
sector and related case studies. Recent update on law and regulation concerning
Personal Data Protection Act (PDPA) and General Data Protection Regulation (GDPA) in
holistic health and wellness context
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การวิจัยเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Research in Holistic Health and Wellness Management
ความสำคัญของวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งงานวิจัย
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ การกำหนดปัญหาการนิยามคำจำกัดความ ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบวิธี
วิทยา การทบทวนวรรณกรรม เทคนิคการวิจัยการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การอภิปรายผล
และการเสนอแนวทางการทําวิจัยในอนาคต
Importance of research emphasizing on holistic health and wellness
management conducting either qualitative or quantitative research, problem
identification, definition, research procedure, research methodologies, literature review,
research techniques, data sampling, data collection, data analysis, discussion of findings
and recommendation for further research
95840164

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Information and Technology for Holistic Health
and Wellness Management
หลักการเบื้องต้นของการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องช่วยต่าง ๆ สำหรับสุขภาพ การสื่อสาร
ทางไกลในระบบสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ในระบบสุขภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตรวจสมรรถภาพ
ร่างกาย เทคโนโลยีช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีชว่ ยเหลืออื่น ๆ สำหรับปัญหาทางสุขภาพ
การบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินงานการบริการที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม การบันทึกข้อมูลลูกค้า การทำรายงานของแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
การบริการด้านสุขภาพ การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายในการจัดการการตลาด
ของธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Basic principles of technology or assistive device applications for health,
telemedicine, health artificial intelligece, updated innovations and devices for physical
fitness testing, assistive technology in daily life, others assistive technology for health
conditions, utilizing information technology system in holistic health and wellness
management, customer’s records and reports of various departments in health
operations, utilization of internet and networks of marketing management in holistic
health and wellness management
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การสัมมนาเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
Seminar in Holistic Health and Wellness Management
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวโน้มปัจจุบันของการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
ศักยภาพและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม กระบวนการจัดการ
ลักษณะพิเศษของธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อนำผลการวิเคราะห์และอภิปรายไปใช้ใน
การดำเนินการ และเสนอแนะประเด็นปัญหาต่อไป
Analyzing problems, issues and current trend of holistic health and
wellness management, potentials and solutions related to holistic health and wellness
business, management process; special characteristics of holistic health and wellness
business, the results of analysis and discuss to proceed further and suggestions the issue
95840364

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
6 (0-18-9)
Cooperative and Work Integrated Education: CWIE
การเรียนรู้ควบคู่กับการนำความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
เน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือโครงการพิเศษที่มีประโยชน์กับ
สถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานจริงของนิสิต
Learning and utilization of knowledge into real life situation in workplaces;
work-based learning or special projects profitable to workplaces oroperators to enhance
students' work efficiency
2.2) วิชาเอกเลือก
15
หน่วยกิต
95821164 การพัฒนาบุคลิกภาพและความสุขสมบูรณ์
3 (2-2-5)
Personality Development and Wellness
การพัฒนาบุคลิกภาพและความสุขสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ
ลักษณะที่เป็นจุดแข็ง ความตระหนักในตนเอง ความสัมพันธ์ และความเป็นมืออาชีพ
Personal development and wellbeing; physical, mental, emotional,
spiritual; character strengths, self-awareness, relationships and professional
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การนวดสากล
3 (2-2-5)
Universal Massage
หลักการเบื้องต้น ผลของการนวด วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง
ของการนวดแบบตะวันตก และสปา
Basic principles, physiological effects, techniques, indications,
contraindication, precautions of classical massage, and spa
95821364

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3 (2-2-5)
Holistic Health Care
แนวคิด หลักการ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ตามช่วงอายุวัยเด็ก
วัยรุ่น วัยกลางคน และสูงอายุ รวมทั้งความผิดปกติ โรคที่พบบ่อยในช่วงวัยต่าง ๆ และการจัดการ
การออกกำลังกายที่เหมาะสม โภชนาการที่เหมาะสม และการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิต
Concepts Principle and physical and mental changes following child,
adolescent, middle-aged, elderly, including abnormal condition, common diseases and
its management in each lifetime, optimal exercise, optimal nutrition, and environmental
adaptation for improving quality of life
95821464

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Fundamental of Chinese Traditional Medicine
แนวคิด และหลักการของศาสตร์การแพทย์แผนจีน และหลักหยิน-หยาง การใช้สมุนไพร
จีนในการบำบัด และการฝังเข็ม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม
Chinese traditional and the principles of Yin-Yang, uses of Chinese herbs,
acupuncture, including to apply Chinese traditional and holistic health and wellness
management
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ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Fundamental of Thai Traditional Medicine
แนวคิด และหลักการของการแพทย์แผนไทย ทฤษฎีธาตุเจ้าเรือน สมุนไพรไทย และ
การนวดแผนไทย รวมทั้งการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Concepts and principle of Thai traditional medicine, including the
principles of diseases-related element, uses of Thai herbs and Thai massage, including to
apply Chinese traditional and holistic health and wellness management
95830964

การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
3 (3-0-6)
Health Tourism and Spa Business
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา วิวัฒนาการและหลักการในธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อสุขภาพและสปา ลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสปา
Health tourism and spa business through review of its development and
functions, understanding functions, roles and relationship of health tourism and spa
management
95831064

ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
3 (3-0-6)
Healthcare and Medical Business
หลักการจัดการธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้เกิดการบริการ
แบบองค์รวม และประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
Principle of medical and healthcare business management to operate
the service of holistic business management and apply useful technology in a business
administration
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การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
3 (2-2-5)
Thai Traditional Medicine for Health Care
แนวคิด หลักการ และสาเหตุการเจ็บป่วยทางการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพ และ
การส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร
อาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร และฤๅษีดัดตน
Concepts, principle and cause of illness in Thai traditional medicine,
health care and basic health promotion with Thai traditional medicine including Thai
massage, herbal steaming, hot herbal compress, herbal food, herbal drugs and Rue-si
dotton exercise
95831264

การแพทย์ตะวันออก
2 (2-0-4)
Oriental Medicine
แนวคิด และหลักการของการแพทย์ตะวันออก ประสิทธิผลในการรักษา การนำมาใช้
ในการดูแลสุขภาพ การใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาและแนวทางการรักษาแบบการแพทย์
ตะวันออกเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
Concepts and principle of oriental medicine, effectiveness of treatment
and application in health care, combining oriental medicine with modern medicine,
advising on basic oriental medicine for the patients
95831364

ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
2 (2-0-4)
Food Safety and Sanitization
สารปนเปื้อน สารตกค้าง สารปลอมปน และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษ
จากแบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษอื่น ๆ กลไกการกำจัดสารพิษจากร่างกาย อาหารกับความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเร็ง อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความเสี่ยงในอาหาร ระบบจีเอ็มพีและเอชเอซีซี
พีกับความปลอดภัยในอาหาร ปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ โลหะหนักและสารเคมี
ในอาหาร
Food contaminants including chemical, drug, and antibiotics; food
additive; foodborne diseases; defense mechanism of body; food and risk of cancer; risk
assessment in food; GMP and HACCP systems and safety in food; investigation and
identification of pathogenic bacteria and food contaminants, metals and chemicals in
food
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95831464

หลักการกำหนดอาหาร
2 (1-2-3)
Principles of Dietetics
พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รายการอาหาร หลักการจัดรายการอาหาร มาตรฐาน
อาหาร ลักษณะอาหารโรงพยาบาล และระบบการจัดการการบริการอาหารในโรงพยาบาล โภชนบำบัด
ทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดำที่ใช้ในกระบวนการดูแล ฟื้นฟู และบำบัดโรค
Basic knowledge and principles of food menu, menu planning guidance,
standard hospital diets, hospital food service system, enteral and parenteral nutritional
support for rehabilitation and therapy
95831564

อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
2 (1-2-3)
Food and Nutrition for Longitudinal Health
ความหมาย ชนิดของอาหารและสารอาหาร ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพอนามัย
การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กฎหมายและการควบคุม
ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
และอาหารเสริมเพื่อการชะลอวัย ความสัมพันธ์ของอาหารกับพันธุกรรม ปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรม การรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการขาดและเกิน อาหารที่มีพิษภัยต่อร่างกายและ
แนวทางการรักษา แบบแผนของการรับประทานอาหารต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ
Definitions of food and nutrients, the importance of food for health, food
selection, food complementary products, law and regulation, scientific research of
functional food products, food in anti-aging, nutrigenomics, health problems related to
eating behaviors, over and under nutrition, food-born hazards and treatment, dietary
patterns for health
95840464

การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 3 (2-2-5)
Data Analytics in Holistic Health and Wellness Management
การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพแบบองค์รวมและการประยุกต์ใช้ข้อมูล การเรียนรู้เครื่องมือ
เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจปริมาณมาก และระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์
การประมวลผลข้อมูลบนระบบคลาวด์ และการนำเสนอข้อมูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบ
องค์รวม
Holistic health and wellness data analysis and application of information,
deep learning tools, big data analytics, blockchain, cloud data processing and data
presentation in holistic health and wellness management
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โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
1 (1-0-2)
Emerging Infectious Diseases
ไวรัส แบคทีเรีย และปรสิตอุบัติใหม่ คุณสมบัติทางชีวภาพ การก่อโรค อาการทางคลินิก
การแพร่กระจายของเชื้อ การวินิจฉัย และการป้องกัน ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในการป้องกันโรค
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปัจจุบัน ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
Emerging viruses, bacteria and parasites, their biological properties,
pathogenesis, clinical symptoms, transmission, diagnosis and prevention, the human
immune system in protecting against disease, current emerging infectious diseases
outbreak, factors that contribute to the emergence of infectious diseases
95840664

การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Competitive Analysis
เข้าใจเครื่องมือและเทคนิคทางสถิติขั้นสูง เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาในธุรกิจ โดยศึกษาปัญหาของธุรกิจ ทางเลือกในการแก้ปัญหา ประเมินทางแก้ปัญหา
โดยกรอบการทำงานความเป็นเลิศ Malcolm Baldrige
Understand advanced statistical tools and techniques and to develop
analytical thinking and problem-solving skills using real world business situations by
focusing on effective identification of business problems, providing solution options to
those problems, and assessing the proposed solutions based on Malcolm Baldrige
Excellence Framework
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95840764

การควบคุมคุณภาพสำหรับธุรกิจด้านการแพทย์
3 (3-0-6)
และสุขภาพแบบองค์รวม
Quality Control for Holistic Health and Medical Business
แนวคิด วิวัฒนาการของวิธีการควบคุมคุณภาพ การจัดการควบคุมคุณภาพ การวางแผน
และควบคุมคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบทางคุณภาพ เครื่องมือและมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพแบบองค์รวม เช่น Amazing Thailand
Safety & Health Administration (SHA) มาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล
Joint Commission International (JCI) Global Healthcare Accreditation (GHA) the Advanced
Hospital Accreditation (A-HA) เป็นต้น
Concepts, Evolution of quality control methods, Quality control
Management, Quality planning and control, Quality control technique, Quality
inspection, and quality improvement tools related to Holistic Health and Medical
Business such as Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) International
standards of health spa establishments Joint Commission International (JCI) Global
Healthcare Accreditation (GHA) the Advanced Hospital Accreditation (A-HA)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ คณะต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายปริญญา นาคปฐม
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
1. ปริญญา นาคปฐม, ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร, วราภรณ์ ธีระศักดิ์, อฐินันท์ มัชฉิมชัย, บอนนี่ ลี ไนโฮลท์,
มาติกา กี่สุ้น, สุกัญญา บุญทวี และศุภวรรณ สรีระพร. (๒๕๖๓). Attributes of Food and Beverage
Quality Related to Customer Loyalty in Thai restaurants: A Case of Pattaya, Thailand.
ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ ๒๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๗๓๖-๗๔๖). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
2. ปริญญา นาคปฐม, สันติธร ภูริภักดี และเกิดศิริ เจริญวิศาล. (๒๕๖๒). ฝ่าวิกฤติธุรกิจนำเที่ยวด้วย
ทฤษฎีทางนวัตกรรม. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ๑๔(๑), ๔๒๖-๔๔๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
3. ปริญญา นาคปฐม, กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์, ประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย์, บุตรี ถิ่นกาญจน์ และ
วรรณวิภา หรูสกุล. (๒๕๖๒). การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ไทยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
๒๗(๕๔), ๒๔๖-๒๗๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
4. ปริญญา นาคปฐม และณรงค์ พลีรักษ์. (๒๕๖๒). การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ บริเวณ
แนวชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, ๑๔(๒), ๒๒๔-๒๔๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
5. ปริญญา นาคปฐม, สันติธร ภูริภักดี และเกิดศิริ เจริญวิศาล. (๒๕๖๑). โครงสร้างองค์กรและ
องค์ประกอบสมรรถนะหลักบุคลากรของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๗(๑), ๖๘-๘๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่2)
6. ปริญญา นาคปฐม และระชานนท์ ทวีผล. (๒๕๖๑). การสร้างคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยว
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๑๒
(๑), ๒๕๕-๒๖๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
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7. ปริญญา นาคปฐม และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (๒๕๖๑). รูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์
พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ๑๒(๑), ๖๘-๙๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
8. ระชานนท์ ทวีผล และปริญญา นาคปฐม. (๒๕๖๐). กระบวนการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของ ‘เน็ตไอดอล’: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ๙(ฉบับ
พิเศษ), ๑๑๘-๑๓๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
9. Nakpathom, P., Chinapha, K., Rakkijwanittanadee, N., Veeraphan, P., Akepat, K.,
Chajang, P., & Juan, G.L. (2019). Sustainable tourism perception of local
population perception and commitment towards festivals in Bangsaen city,
Thailand. In Proceedings of The 4th TICC International conference on 11-12 July
2019 (pp. 160-168). Chon Buri: Amari Pattaya Hotel.
10. Nakapthom, P., Gkoumas, A., Pitchayadejanant, K., Shvedov, P., Mcbriar, K., Budda,
T., Saisot, S., & Indang, P. (2019). Experiential value for international tourists’
satisfaction and loyalty toward beach activities in Pattaya city, Thailand. In
Proceedings of China - ASEAN Tourism Education Alliance (CATEA) International
Conference on 20 June 2019 (pp. 218–225). Jakarta: Trisakti school of Tourism.
11. Pitchayadejanant, K., Chewwasung, K., Nakapthom, P., Srikasem, K., Lekmeechai,
K., Chaiyawet, C., Suriwong, S., & Tso, C.W. (2019). Determinants of e-service
quality towards continuing using mobile application for hotel reservation: The
case of Agoda application. In Proceedings of China - ASEAN Tourism Education
Alliance (CATEA) International Conference on 20 June 2019 (pp. 226-234). Jakarta:
Trisakti school of Tourism.
12. Pitchayadejanant, K., & Nakpathom, P. (2018). Data mining approach for arranging and
clustering the agro-tourism activities in orchard. Kasetsart Journal of Social
Sciences, 39(3), 407-413.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
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13. Nakpathom, P., Pooripakdee, S., & Jaroenwisan, K. (2018). Employee’s job
satisfaction motivators in destination management company (DMC) in MICE
industry. In Proceedings of the 1st International MICE Conference and Forum 2018
on 29-30 August 2018 (pp. 93-99.) Bangkok: Thailand Convention and Exhibition
Bureau.
14. Nakpathom, P., & Pitchayadejanant, K. (2017). Determinants affecting agritourist’s
travel intention in agro-tourism, coastal eastern region, Thailand. ASEAN
Journal of Management and Innovation, 4(2), 31-45.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
(2) นายคุณาวุฒิ วรรณจักร
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2556 – xxxx

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผลงานทางวิชาการ
1. Vannajak, K., & Vannajak, P.T. (2019). The role of therapeutic exercise in managing
systemic sclerosis. Burapha Journal of Medicine, 6(1), 69-78.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
2. Vannajak, K., & Vannajak, P.T. (2018). Immediate and short-term effects of thoracic
manipulation with neck muscles stretching compared with neck muscles
stretching on alteration of pain and range of motion in mechanical neck pain.
Journal of Associated Medical Sciences, 51(2), 109-114.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
3. Vannajak, K., & Vannajak, P.T. (2018). Falling in Osteoporosis elderly: cause and
exercise for prevention. The Public Health Journal of Burapha University, 13(2),
141-150.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
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4. Aiemong, R., Konguan, W., Kanokvalaiwan, S., Vannajak, P.T., & Vannajak, K. (2018).
The Immediate and Short-Term Effects of Dynamic Sitting Exercise and Rusie
Dutton on Trunk Flexibility in Healthy Sedentary. The Public Health Journal of
Burapha University, 13(1), 1-10.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
5. Dahseng, A., Rakrawee, J., Chitchueachun, C., Vannajak, P.T., & Vannajak, K. (2018).
Comparisons of the Short-Term Effect between Ultrasound Therapy and Low
Power Laser Therapy on Pain and Range of Ankle Joint Motion in Persons with
Plantar Fasciitis: A Pilot Study. The Journal of Faculty of Nursing Burapha
University, 26(2), 40-48.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
6. Vannajak, P.T., & Vannajak, K. (2018). Association between flat foot and knee pain.
Burapha Journal of Medicine, 5(1), 104-112.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
7. Vannajak, P.T., Vannajak, K., Boonpitak, S., Tiensook, T., & Meerat, A. (2018).
A comparison of Forward Head Posture in Healthy Smartphone User with and
without Forearm Support. The Public Health Journal of Burapha University, 13(1),
21-34.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
8. Vannajak, P.T., Vannajak, K., Boonpitak, Somwarn, K., Panjaparanurak, A., &
Chantharungsi, A. (2018). The Effect of Rigid Tape and Elastic Tape on Navicular
Height and Gait in People with Flexible Flat Feet. Srinagarind Medical Journal,
33(1), 56-63.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
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(3) Mr. Minh Nhat Tran Viet
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
1. Tran Viet, M. N. (2020). An Exploratory Study on The 2 X 2 Achievement Goal Model of
Universitys’ Motivation to Exercise. In Proceedings of the 5th Thailand
International College Consortium (TICC) on 26-27 Nov 2020 (pp. 171-181). Khon
Kaen, Thailand: Pullman Hotel.
2. Tran Viet, M. N. (2019). The effect of self-efficacy to regulate exercise factors on
university students’ physical activities. In Proceedings of the 4th Thailand
International College Consortium (TICC) on 11-12 July 2019 (pp. 214-223).
Chonburi, Thailand: Amari Pattaya Hotel.
(4) นายแพทย์วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
1. Sapsirisavat, V., & Piyaphanee, W. (2019). Up to 79% of travelers with high STIs risk visiting
Thailand have casual sex with an average of 10 sex partners. Travel Medicine and
Infectious Disease, 30: 121-132.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus SJR 2019 Public Health, Environmental
and Occupational Health (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20200&tip
=sid)
2. Avihingsanon, A., Maek-A-Nantawat, W., Gatechompol, S., Sapsirisavat, V., Thiansanguankul, W.,
Sophonphan, J., Thammajaruk, N., Ubolyam, S., Burger D. M., & Ruxrungtham, K. (2017).
Efficacy and safety of a once-daily single-tablet regimen of tenofovir, lamivudine, and
efavirenz assessed at 144 weeks among antiretroviral-naive and experienced HIV-1infected Thai adults. International Journal of Infectious Diseases, 61, 89-96.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus SJR 2017 Medicine (miscellaneous) Q1
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=22380&tip=sid))
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3. Putcharoen, O., Wattanachanya, L., Sophonphan, J., Siwamogsatham, S., Sapsirisavat, V.,
Gatechompol, S., Phonphithak, S., Kerr, S. J., Chattranukulchai, P., Avihingsanon, Y.,
Ruxrungtham, K., & Avihingsanon, A. (2017). New-onset diabetes in HIVtreated adults:
predictors, long-term renal and cardiovascular outcomes. AIDS, 31(11), 1535-1543.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus SJR 2017 Infectious Diseases Q1
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21309&tip=sid&clean=0))
(5) นายก้องกิดาการ สกุลศิลปกร
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
1. ปริญญา นาคปฐม, ก้องกิดาการ สกุลศิลปกร, วราภรณ์ ธีระศักดิ์, อฐินันท์ มัชฉิมชัย, บอนนี่ ลี ไนโฮลท์,
มาติกา กี่สุ้น, สุกัญญา บุญทวี และศุภวรรณ สรีระพร. (๒๕๖๓). Attributes of Food and Beverage
Quality Related to Customer Loyalty in Thai restaurants: A Case of Pattaya, Thailand.
ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หน้า ๗๓๖-๗๔๖). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
2. อาจารย์ประจำหลักสูตร
(1) นายกฤษฏิพัทธิ์ พิชญะเดชอนันต์
ประสบการณ์ด้านการสอน
ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2550 – 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานทางวิชาการ
1. Nakapthom, P., Gkoumas, A., Pitchayadejanant, K., Shvedov, P., Mcbriar, K., Budda,
T., Saisot, S., & Indang, P. (2019). Experiential value for international tourists’
satisfaction and loyalty toward beach activities in Pattaya city, Thailand. In
Proceedings of China - ASEAN Tourism Education Alliance (CATEA) International
Conference on 20 June 2019 (pp. 226-234). Jakarta: Trisakti school of Tourism.
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2. Pitchayadejanant, K., Chewwasung, K., Nakpathom, P., Srikasem, K., Lekmeechai, M.,
Chaiyawet, C., & Tso, C. W. (2019). Determinants of E-service Quality Towards
Continuing Using Mobile Application for Hotel Reservation: Case of Agoda
Application. In Proceedings of China - ASEAN Tourism Education Alliance (CATEA)
International Conference on 20 June 2019 (pp. 218–225). Jakarta: Trisakti school of
Tourism.
3. Boonsiritomachai, W., & Pitchayadejanant, K. (2019). Determinants affecting mobile
banking adoption by generation Y based on the Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology Model modified by the Technology Acceptance Model
concept. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40(2), 349-358.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
4. Pitchayadejanant, K., & Nakpathom, P. (2018). Data mining approach for arranging and
clustering the agro-tourism activities in orchard. Kasetsart Journal of Social
Sciences, 39(3), 407-413.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1)
5. Boonsiritomachai, W., & Pitchayadejanant, K. (2018). DRIVERS IMPACTING
RESIDENTS’ATTITUDES TOWARD SPORTS EVENT TOURISM: A HYBRID SEM-NEURAL
NETWORKS APPROACH. Modern Management Journal, 16(1), 239-250.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2)
(2) นางสาวพลอย ลักขณะวิสิฏฐ์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
1. Lakanavisid, P., Poovorawan, K., Soonthornworasiri, N., Mansanguan, C., Kamolratanakul, S.,
Matsee, W., Punrin, S., Piyaphanee, W., & Chanthavanich, P. (2020). Comparison of Health
Problems among Older Versus Younger Adult Thai International Travellers.
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 51(4), 427-445.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus SJR 2019 Public Health, Environmental and
Occupational Health Q.3 (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23093&tip=sid)
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เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
95110164 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1
English for Academic Purposes 1
95110264 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2
English for Academic Purposes 2
95120164 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ
English Academic Writing
95120264 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพทางธุรกิจ
English for Business Careers
95120364 การเตรียมสอบ TOEIC
TOEIC Preparation
95120464 การเตรียมสอบภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐาน
English Standard Test Preparation
95110364 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Japanese Communication for Everyday Use 1

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง



1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO1

GPLO2

GPLO3

GPLO4















































GPLO5

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9

























































106
รายวิชา

95110464 ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Japanese Communication for Everyday Use 2
95110564 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
French Communication for Everyday Use 1
95110664 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
French Communication for Everyday Use 2
95110764 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Chinese Communication for Everyday Use 1
95110864 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Chinese Communication for Everyday Use 2
95110964 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Vietnamese Communication for Everyday Use 1
95111064 ภาษาเวียดนามเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Vietnamese Communication for Everyday Use 2
95111164 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 1
95111264 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Bahasa Indonesia Communication for Everyday Use 2
95111364 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Korean Communication for Everyday Use 1

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO1

GPLO2

GPLO3

GPLO4

GPLO5



























































































4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9
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รายวิชา

95111464 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Korean Communication for Everyday Use 2
95111564 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Russian Communication for Everyday Use 1
95111664 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Russian Communication for Everyday Use 2
95111764 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 1
Thai Communication for Everyday Use 1
95111864 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2
Thai Communication for Everyday Use 2
95111964 ศิลปะการฟังภาษาไทย
Art of Thai Listening
95112064 ศิลปะการพูดภาษาไทย
Art of Thai Speaking
95112164 ศิลปะการอ่านภาษาไทย
Art of Thai Reading
95112264 ศิลปะการเขียนภาษาไทย
Art of Thai Writing
95112364 การเขียนกวีนิพนธ์ไทยพื้นฐาน
Fundamental of Thai Poetry Writing

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO1

GPLO2

GPLO3

GPLO4

GPLO5























































4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9
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รายวิชา

2) กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการและพลเมืองโลก
95113164 ศิลปะการอยู่รว่ มกันข้ามวัฒนธรรม
Art of Living with Cross Cultural Environment
95113264 ทักษะวิชาชีพ และความสามารถในการทำงาน
Professional Skills and Competency for Employability
95113364 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Thai and Global Citizenship
95113464 ความเข้าใจในสังคมโลก
Global Understanding
95113564 การมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ
International Engagement and Leadership
95113664 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction to Business
95113764 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Social Entrepreneurship
95113864 พื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
Fundamental Startup
3) กลุ่มวิชาดิจิทัลและวิทยาการคำนวณ
95114164 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
Digital Literacy for 21st Century

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO1

GPLO2

GPLO3

GPLO4


















GPLO5

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9
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รายวิชา

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO3

GPLO4

GPLO5



















































































GPLO1
95114264 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การเรียนรู้
Use of Application for Learning and Working
95114364 เทคโนโลยีสำหรับการติดต่อในชีวิตประจำวัน
Technology for Connectivity in Everyday Use
95114464 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การคำนวณและการวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น
Use of Application for Calculation and Database Analysis
95114564 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics
4) กลุ่มวิชาทักษะและคุณภาพชีวติ
95115164 มหัศจรรย์แห่งความคิด
Miracle of Thinking
95115264 การออกแบบความคิด
Design Thinking
95115364 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Quality Development for Life
95115464 การป้องกันร่างกายและจิตใจ
Psychological and Physical Prevention
95115564 การสร้างมโนทัศน์เพื่อความสำเร็จ
Success Visualization
95115664 การนวดเพื่อสุขภาพเบือ้ งต้น
Basic of Thai Massage for Health

GPLO2

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7


5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9
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1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้าน
ความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

GPLO3

GPLO4

GPLO5











































































GPLO1
95115764 การเต้นแอโรบิคร่วมสมัย
Contemporary Aerobic Dance
95115864 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
95115964 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
First Aid
5) กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบสื่อสมัยใหม่
95116164 ไทยศึกษา
Thai Studies
95116264 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
Basic Digital Photography
95116364 พื้นฐานการออกแบบ
Fundamental of Design
95116464 การออบแบบโลโก้และตราสินค้า
Branding and Logo Design
95116564 ศิลปะบำบัดและความสวยงาม
Art Therapy and Appreciation

GPLO2





4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
GPLO6
GPLO7

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GPLO8 GPLO9
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ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Expectation Learning Outcome-GELO)
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ปลูกฝังให้นิสิตตรงต่อเวลา
PLO1 มีความรับผิดชอบ วินัย และปฏิบัติตามจริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา ในการทำงานหรือการทำวิจัย
และความเสียสละ
โดยผู้สอนยกตัวอย่าง
PLO 2 เคารพสิทธิของตนเอง สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
และผู้อื่น รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาจรรยาบรรณ
ผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี
ในการประกอบธุรกิจให้นิสิต
ของสังคม
อภิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน
ทั้งนี้ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การวิจัยอย่างเคร่งครัด
2) สามารถสอนให้นิสิตปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามจริยธรรมการวิจัย โดย
ผู้สอนให้นิสิตทำโครงการพร้อม
ทั้งแนะนำให้ปฏิบัติตนตาม
จริยธรรมในการทำงาน ทั้งนี้
ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ปฏิบัติตามจริยธรรมใน
การทำงานและในทางวิชาการ
อย่างเคร่งครัด
3) ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ลงใน
เนื้อหาการเรียนการสอน เช่น
ไม่ให้ลอกเลียนผลงานวิชาการ
ของบุคคลอื่น ๆ โดยไม่มี
การอ้างอิง กำหนดบทลงโทษใน
การลอกข้อสอบหรืองานวิจัย

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
1) ประเมินความตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน และการส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
3) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
พฤติกรรมโดยภาพรวม
4) ประเมินจาการตอบคำถาม
ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
การนำไปใช้ประโยชน์
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ผลการเรียนรู้

2. ด้านความรู้
PLO 3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและทฤษฎี และ
สามารถในการประยุกต์หลักการ
และทฤษฎี

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้
เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้
เกิดในสังคม

1) จัดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยเน้นบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน (Active
Learning) เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะทางด้าน
การบริหารธุรกิจให้ครบทุกด้าน
2) กำหนดให้นิสิตมีการค้นคว้า
ติดตามเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางด้านการบริหารธุรกิจ
มาส่งและนำเสนอในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) กำหนดให้นิสิตทำโครงงาน
PLO 4 สามารถค้นหา
หรือรายงานที่มีคุณภาพ
ข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ
สอดคล้องกับงานหรือประเด็น
คิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ปัญหาในปัจจุบัน เพื่อประยุกต์
อย่างเป็นระบบ
องค์ความรู้ไปสู่สถานการณ์
PLO 5 สามารถประยุกต์ความรู้ ที่น่าสนใจและทันสมัย
เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์
นอกจากนี้วิทยาลัยได้เชิญ
ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อ ผู้เชี่ยวชาญ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากภาคธุรกิจมาให้ความรู้
ทางด้านการบริหารธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
และกิจกรรมเสริมสร้าง
PLO 6 มีความรู้ ความเข้าใจใน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้สามารถวางแผนและ
มีภาวะผู้นำและผู้ตาม และ
ปรับปรุงตนเองให้มี
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้

1) ประเมินจากความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และ
พฤติกรรมโดยภาพรวม
3) ประเมินจาการตอบคำถามใน
วิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
การนำไปใช้ประโยชน์
1) ประเมินจากความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
พฤติกรรมโดยภาพรวม
3) ประเมินจาการตอบคำถาม
ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
การนำไปใช้ประโยชน์
1) ประเมินจากความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
พฤติกรรมโดยภาพรวม
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา
การเรียนรู้
PLO 7 สามารถจัดการข้อ
2) เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถ
โต้แย้งและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา จัดการข้อโต้แย้ง เรียนรู้
วิชาชีพและสังคมได้
การทำงานเป็นทีม และ
การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ
3) สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร และสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง 1) จัดกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ สืบค้นข้อมูลทางด้านการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ และการบริหารธุรกิจ โดย
PLO 8 สามารถประยุกต์ใช้
เลือกใช้ฐานข้อมูลหรือแหล่ง
เทคนิค การวิเคราะห์ และ
อ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
พัฒนาต่อยอดการคำนวณได้
2) จัดกิจกรรมเพื่อเลือกใช้
อย่างเหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
PLO 9 สามารถสื่อสาร และ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง และนำเสนอโครงงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
รายวิชา เพื่อให้สามารถเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ และค้นคว้า
งานวิจัยตามแนวทางที่สนใจจาก
วารสารนานาชาติที่ถูกบันทึกอยู่
ในฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติได้ โดยใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
3) ประเมินจาการตอบคำถาม
ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง
การนำไปใช้ประโยชน์

1) ประเมินจากความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
พฤติกรรมโดยภาพรวม
3) ประเมินจากการตอบคำถาม
ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการ
นำไปใช้ประโยชน์
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4

PLO
5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

PLO
6

PLO
7

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
PLO
8

PLO
9

5. ด้านทักษะกา
6.
วิเคราะห์เชิง
ด้าน
ตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสารและการ
การ
ใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
PLO
PLO
PLO
10
11
12

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
95810164 วิถีชีวเวชศาสตร์เบื้องต้น
Principles of Lifestyle Medicine
95810264 หลักการจัดการเบื้องต้น
Principles of Management
95810364 พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior
95810464 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
95820164 เวชศาสตร์ป้องกันเบื้องต้น
Principles of Preventive Medicine
95820264 โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น
Fundamental of Human Body Structure and Function
95820364 การดูแลสุขภาพและความงาม
Wellness and Aesthetic Treatment
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
PLO
1
95820464 โภชนวิทยาเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
95820564 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
95820664 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
95820764 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Principles of Health Activity
95820864 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
Principle of Marketing and Digital Marketing
95820964 การจัดการองค์การและการบริหารงานบุคคล
Organization Management and Human Resource Management
95821064 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจำเพาะ
Specific Health Exercise
95830164 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้โรคอุบัติใหม่
Travel Safety the New Normal after New Emerging Disease
95830264 การเงิน การบัญชี และภาษี
Finance, Accounting, and Taxation

PLO
2

PLO
3









PLO
4

PLO
5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

PLO
6

PLO
7
























































PLO
9







PLO
8

5. ด้านทักษะกา
6.
วิเคราะห์เชิง
ด้าน
ตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสารและการ
การ
ใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
PLO
PLO
PLO
10
11
12







4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
PLO
1
95830364 ผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Entrepreneurship in Holistic Health and Wellness Management
95830464 การจัดการจิตใจและการจัดการความเครียด
Mental Health and Stress Management
95830564 การผ่อนคลายร่างกาย
Body Relaxation
95830664 สถิติธุรกิจ
Business Statistics

PLO
2

PLO
4



































95830764 จรรยาบรรณและกฎหมายเที่เกีย่ วข้องกับการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Ethics and Laws related in Holistic Health and Wellness Management

95830864 การวิจยั เพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Research in Holistic Health and Wellness Management
95840164 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม




Information and Technology for Holistic Health and Wellness Management

95840264 การสัมมนาเพื่อการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Seminar in Holistic Health and Wellness Management
95840364 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
Cooperative and Work Integrated Education























PLO
6





PLO
7

PLO
8

PLO
9

5. ด้านทักษะกา
6.
วิเคราะห์เชิง
ด้าน
ตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสารและการ
การ
ใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
PLO
PLO
PLO
10
11
12

PLO
3



PLO
5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
PLO
1

PLO
2

PLO
3

PLO
4




PLO
5

3. ทักษะทาง
ปัญญา

PLO
6

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5. ด้านทักษะกา
6.
วิเคราะห์เชิง
ด้าน
ตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสารและการ
การ
ใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
PLO
PLO
PLO
10
11
12

PLO
7

PLO
8

PLO
9



































2.2) วิชาเอกเลือก
95821164 การพัฒนาบุคลิกภาพและความสุขสมบูรณ์
Personality Development and Wellness
95821264 การนวดสากล
Universal Massage
95821364 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Care
95821464 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบือ้ งต้น
Fundamental of Chinese Traditional Medicine
95821564 ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
Fundamental of Thai Traditional Medicine
95830964 การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา
Health Tourism and Spa Business
95831064 ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์
Healthcare and Medical Business
95831164 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine for Health Care
95831264 การแพทย์ตะวันออก
Oriental Medicine
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

รายวิชา
PLO
1
95831364 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Sanitization
95831464 หลักการกำหนดอาหาร
Principles of Dietetics
95831564 อาหารและโภชนาการเพือ่ ชีวิตที่ยืนยาว
Food and Nutrition for Longitudinal Health
95840464 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในอุตสาหกรรมการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม
Data Analytics in Holistic Health and Wellness Management
95840564 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
Emerging Infectious Diseases
95840664 การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ
Business Competitive Analysis
95840764 การควบคุมคุณภาพสำหรับธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพแบบองค์รวม
Quality Control for Holistic Health and Medical Business

PLO
2

PLO
3

PLO
6

PLO
7

PLO
8

PLO
9





































PLO
5

5. ด้านทักษะกา
6.
วิเคราะห์เชิง
ด้าน
ตัวเลข
ทักษะ
การสื่อสารและการ
การ
ใช้เทคโนโลยี
ปฏิบตั ิ
สารสนเทศ
PLO
PLO
PLO
10
11
12






PLO
4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ
PLO 2 เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
PLO 3 สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคมได้
2. ด้านความรู้
PLO 4 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมได้
PLO 5 มีกระบวนการ เทคนิค ในการพัฒนาองค์ความรู้ในงานอาชีพได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 6 สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาด้านการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม จัดการข้อโต้แย้ง
และคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
PLO 7 สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 8 ทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดี มีภาวะผู้นำและผู้ตาม เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง
PLO 9 สามารถปรับตัวและยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒธรรม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 10 สามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
PLO 11 สามารถประยุกต์เทคนิค การวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดการคำนวณได้อย่างเหมาะสม
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
PLO 12 สามารถประยุกต์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติด้านการจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวมได้
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เอกสารแนบหมายเลข 4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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ตารางสรุปผลการวิพากษ์
คำถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ A
หลักสูตรนี้ มีจุดเด่นด้าน การบูรณาการความรู้
ใดบ้าง
ด้านบริหารจัดการ
สุขภาพ และการบำบัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ B
มีองค์ความรู้
ที่หลากหลาย

หลักสูตรนี้ มีจุดควร
ปรับปรุงด้านใดบ้าง

- แบ่งสัดส่วนรายวิชา
ออกมาให้ชัดเจนว่า
ความรู้แต่ละแขนง
มีสัดส่วนเท่าใด
- ปรับรายวิชาให้
มีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น เช่น การตลาด
ในด้านการท่องเที่ยวเแบ
บองค์รวม

เพิ่มเติมด้านการ
ท่องเที่ยวมากขึ้นกว่านี้

ผู้ทรงคุณวุฒิ C
รายวิชาที่มีความโดดเด่น
สำหรับนิสิตในหลักสูตร
และผู้สนใจภายนอกจะ
ได้มีโอกาสศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ D
การปรับแก้
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ
ไม่มีการปรับแก้
ควบคู่กับการจัดการ
ในเชิงธุรกิจ และ
มีความโดดเด่น
ของรายวิชา
รายวิชา (บางรายวิชา) ที่ ปรับรายวิชาที่มีเนื้อหา - ปรับคำอธิบายรายวิชา
นิสิตจะได้เรียนค่อนข้าง คล้ายกันบูรณาการองค์
ให้ไม่ลึกมาก
ลึก
ความรู้ ไปสู่รายวิชาใหม่ - ปรับรายวิชาที่
ผู้เรียนอาจรับไม่ไหว
ที่มีความน่าสนใจมาก
มีเนื้อหาคล้ายกันออก
ยิ่งขึ้น

-
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คำถาม
นิสิตควรได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพใน
ด้านบ้าง เพิ่มเติมจาก
ด้านวิชาการ เพราะเหตุ
ใด

ผู้ทรงคุณวุฒิ A
- ความรู้ที่สามารถใช้
ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
- ความรู้ในวงการ
ท่องเที่ยว

ผู้ทรงคุณวุฒิ B
ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มี
ความผันผวนอยู่ตลอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ C
การบริหารจัดการด้าน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลักสูตร เพื่อต่อยอด
อาชีพในอนาคตได้

ผู้ทรงคุณวุฒิ D
- ธุรกิจ resort ที่มี
wellness
- การทำการตลาดของ
ธุรกิจ wellness
- การโปรโมทธุรกิจใน
เชิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและต่อยอด
ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
ท่านมีข้อแนะนำอะไรที่ เน้นแนวทางการ
เน้นความรู้ด้าน
ประยุกต์รายวิชาที่
เสริมสร้างการพัฒนา
จะช่วยพัฒนาและ
ประกอบอาชีพที่มุ่ง
การจัดการที่มี
เกี่ยวเนื่องกับทักษะชีวิต ศักยภาพของนิสิตเพราะ
ปรับปรุงหลักสูตร/การ niche market: long ความสัมพันธ์กับรายวิชา มาปรับในหลักสูตรให้
สามารถทำงานได้ใน
บริหารหลักสูตร ให้
stay, retirement, กลุ่ม ที่มีอยู่ให้มากขึ้น และ
นิสิตที่จบไปมีความรู้
หลากหลายวงการ
เป็นไปตามความต้องการ รักสุขภาพ
มีไอเดียด้านการ
รอบตัวมากขึ้น
ของสังคม และ
ท่องเที่ยวเสริมเข้ามา
สถานการณ์ในปัจจุบัน

การปรับแก้
- เพิ่มเติมตามคำแนะนำ
ของคณะกรรมการฯ ใน
รายวิชาการสัมมนาเพื่อ
การจัดการสุขภาพ
แบบองค์รวม

ปรับตามคำแนะนำที่
คณะกรรมการฯ เสนอ
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คำถาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(ถ้ามี)

ผู้ทรงคุณวุฒิ A
ผู้ทรงคุณวุฒิ B
สามารถปรับหลักสูตรให้ - ถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งปี
เข้ากับสถานการณ์
แล้วมีวัคซีนที่รักษาโรค
ปัจจุบันของโลก
วิด 19 ได้แล้ว หลักสูตร
นี้จะไปต่อได้ไหม หรือจะ
มีการปรับอย่างไร
- ให้ปรับคำอธิบาย
รายวิชา

ผู้ทรงคุณวุฒิ C
เน้นให้นิสิตสามารถนำ
ความรู้พื้นฐานที่ได้รับ
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและอาชีพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ D
การปรับแก้
เช็ครายละเอียดของแต่ ปรับตามคำแนะนำที่
ละวิชา ถ้ารายวิชาไหน คณะกรรมการฯ เสนอ
สามารถนำมารวมกันได้
ก็สามารถปรับให้ดีขึ้นได้
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ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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