
รายละเอียดและคำอธิบายรายวิชา 
โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
จำนวน 24 รายวิชา 
รายวิชา หน้า 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 1 
3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 2 
3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 3 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
3612101 พ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 4 
3612102 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชัว่โมง 5 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 6 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 7 

สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 8 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 9 
3623505 การพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชัว่โมง 10 
3621501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 11 
3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 12 

สาขาวิชาการบัญชี 
3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 13 
3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 14 
3524205 การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 15 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 16 
5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) จำนวน 60 ชัว่โมง 17 
5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) จำนวน 60 ชัว่โมง 18 
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชัว่โมง 19 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง 20 
5721107 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) จำนวน 60 ชัว่โมง 21 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
255102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชัว่โมง 22 
2551404 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 23 
2553643 การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3(3-0-6) จำนวน 45 ชั่วโมง 24 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
 ชื่อวิชา : 3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์ (Content and Online Media  
Production) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและทฤษฎีของสื่อออนไลน์ ประเภทของสื่อออนไลน์ องค์ประกอบของสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่
ใช้ในการผลิตสื่อออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกับการผลิตสื่อออนไลน์ ขั้นตอนของการผลิตสื่อออนไลน์ การสร้างสตอ
รี่บอร์ด การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อออนไลน์ การนำเสนอสื่อออนไลน์ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ 081-025-2247 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว 089-634-4880 
กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
 วัน/เวลา: วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.  

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65  

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66  

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66  

วันที่ 4,11,18,25 มีนาคม 66  

วันที่ 1 เมษายน 66 

จำนวนขั้นต่ำ :  8 คน 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเท่านั้น 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
ชื่อวิชา : 3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic Design) 
คำอธิบายรายวิชา :  

ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของอินโฟกราฟิก การสกัดเนื้อหา
ที่ใช้การสร้างอินโฟกราฟิก การออกแบบอินโฟกราฟ ขั้นตอนการสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องแบบออนไลน์
และออฟไลน์ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว 089-634-4880 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน 061-302-2179 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
วัน/เวลา: วันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65  

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66  

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66  

วันที่ 4,11,18,25 มีนาคม 66  

วันที่ 1 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเท่านั้น 
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
ชื่อวิชา : 3602101 เทคโนโลยีดิจทิัลทางการตลาด (Digital Technology for Marketing) 
คำอธิบายรายวิชา :  

ลักษณะและความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล รูปแบบและช่องทางการตลาด
ดิจิทัล ความสำคัญของการสื่อสารกับตราสินค้าในธุรกิจออนไลน์ ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า การ
วางแผนการตลาด การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การออกแบบสื่อโฆษณา
อย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทำการตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การวัดและการประเมินผลของ
วิธีการที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ 094-259-4146  

อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ 081-025-2247 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
วัน/เวลา: อาทิตย์ 08.00-12.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 18,25 ธันวาคม 65 

วันที่ 8,15,22,29 มกราคม 66 

วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 5,12,19,26 มีนาคม 66 

วันที่ 2 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารบัณฑิต  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 

ชื่อวิชา : 3612101 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Basic of Entrepreneurship) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินความ
พร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
สำหรับผู้ประกอบการ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 083-578-4605 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา  081-111-8176 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 7,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารบัณฑิต  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อวิชา : 3612102 พฤตกิรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ (Consumer Behavior 
for Entrepreneurs) 
คำอธิบายรายวิชา :  

พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม
ของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการพัฒนาธุรกิจ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 0835784605 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา  0811118176 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 7,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารบัณฑิต  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อวิชา : 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการ
ผลิต การกำหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6)  
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 083-578-4605 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา  081-111-8176 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 8,15,22,29 มกราคม 66 
วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 66 

การเทียบโอน :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้ในวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ
ดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรบริหารบัณฑิต  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อวิชา : 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวตั (Thai Citizens in a Dynamic Society) 
คำอธิบายรายวิชา :  

การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของ
การมีจิตสำนึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบและตากในสภาวะ
สังคมพลวัต 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6)  
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 083-578-4605 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา  081-111-8176 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 8,15,22,29 มกราคม 66 
วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 66 

การเทียบโอน :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ชื่อวิชา : 3561101 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการที่ประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การอำนวยการ การควบคุมองค์การ ภาวะผู้นำและการจัดการ
สมัยใหม่ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 085-164-6996 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: เสาร์ 09.00-12.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4,11,18,25 มีนาคม 66 

วันที่ 1 เมษายน 66 

การเทียบโอน :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้ในวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ชื่อวิชา : 3541101 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 
คำอธิบายรายวิชา :  

บทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดทาง
การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แรงผลักดันทางสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดส่วนประสมทาง
การตลาด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการนําการตลาด
ดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาด และการตลอดออนไลน์ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ 085-008-8845 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: เสาร์ 09.00-12.00 น. 
ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4,11,18,25 มีนาคม 66 

วันที่ 1 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้ในวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจ

ดิจิทัล วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ชือ่วิชา : 3623505  การพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  Leadership in 
International Business 
คำอธิบายรายวิชา :  
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะการเป็นผู้นําสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบต่าง ๆ ของการเป็นผู้นํา เช่น 
การตัดสินใจ การจูงใจ การจัดการกับความขัดแย้ง การสั่งการ การมอบหมายงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะการเป็นผู้นําของผู้นําในวัฒนธรรมต่าง ๆ และภาวการณ์เป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.ธนัชพร หาได้ 081-183-1149 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: พุธ 13.00 – 16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 7,14,21,28 ธันวาคม 65 

วันที่ 4,11,18,25 มกราคม 66 

วันที่ 1,8,15,22 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 1,8,15 มีนาคม 66 

จำนวนที่เปิดรับ : 20 คน  

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น 

  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัด – 30 พฤศจิกายน 2565 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ชื่อวิชา : 3621501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ International Business 
Management 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและวิธีการในการจัดการทางธุรกิจระหว่างประเทศ ความเป็นโลกาภิวัตน์  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
และศึกษาถึงปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 
นโยบายและกฎระเบียบทาง ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง รูปแบบการค้าการลงทุน การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด วิธีการในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การจัดการทางการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัญหาหรือข้อจำกัดในการทำธุรกิจและจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 085-164-6996 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4,11,18,25 มีนาคม 66 

วันที่ 1 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

ชื่อวิชา : 3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing 
Management) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวความคิดการจัดการทางการตลาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์หน่วยธุรกิจความสำคัญและ
สภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศ จริยธรรมทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ การออกแบบกล
ยุทธ์ในการแข่งขัน เช่น ผู้นำตลาด ผู้ชิงตลาด ผู้ตามตลาด และตลาดรายย่อย การตลาดบริการ การพิจารณา
เลือกสินค้าและตลาดการบรรจุหีบห่อการกำหนดราคาการขนส่งการเลือกตัวแทนจำหน่าย การส่งเสริมการ
วางแผนและควบคุมปัญหาและอุปสรรคในการตลาดระหว่างประเทศรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและ
กรณีศึกษาทางการตลาด โดยเน้นการปฏิบัติการ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์สันติ คู่กระสังข์ 085-008-8845 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4,11,11,25 มีนาคม 66 

วันที่ 1 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้น 

  สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัด – 11 พฤศจิกายน 2565 
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หลักสูตรบัญขบีัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อวิชา : การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ Business Cost Planning and 
Analysis 
คำอธิบายรายวิชา :  

ประมาณการในการลงทุน สมมติฐานทางการเงิน นโยบายทางการเงิน การวิเคราะห์รายได้ กำไร การ
วางแผนทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงิน โมเดลธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู085-539-2569 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
วัน/เวลา: เสาร์ 12.30 -17.30 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18 กุมภาพันธ์ 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น 
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หลักสูตรบัญขบีัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อวิชา : กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี 
คำอธิบายรายวิชา :  

ความรู้และสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท หลัก
กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพย์สิน หนี้ และศึกษาหลักกฎหมาย พาณิชย์เกี่ยวกับเอกเทศ
สัญญาที่สำคัญ เช่น ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เช่าทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน
รวมทั ้งกฎหมายทรัพย ์ส ินทางปัญญา จรรยาบรรณวิชาช ีพ พระราชบัญญัต ิการบัญช ี 2543 และ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 เป็นต้น และศึกษาข้อแตกต่าง ทางกฎหมายของต่างประเทศที่นักบัญชีควร
รู้ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 095-346-4544 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
วัน/เวลา: อาทิตย์ 13.00 -16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 18,25 ธันวาคม 65 
วันที่ 8,15,22,29 มกราคม 66 
วันที่ 5,12,19 กุมภาพันธ์ 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น 
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หลักสูตรบัญขบีัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
ชื่อวิชา : การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมAccounting for Small and 
Medium-Sized Enterprises 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและมาตรฐานการบัญชีสำหรับการบันทึกรายการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินของกิจการไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจลงทุน การบริหารงานการพัฒนาธุรกิจเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต 

จำนวนหน่วยกิต : 3 (2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 097-923-2623 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online  
วัน/เวลา: วันเสาร์ 08.00 -12.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 17,24 ธันวาคม 65 
วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 
วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 
วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 
วันที่ 1 เมษายน 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการบัญชีเท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์  
ชื่อวิชา : 5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน 
คำอธิบายรายวิชา :  

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความเชื่อมโยง
ของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนา 
ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจจำนวน
หน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน : อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 086-935-6586 

อ.ภัคพล รื่นกลิ่น 081-746-6414 
กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: เสาร์ 08.00-17.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 
ชื่อวิชา : 5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ 
คำอธิบายรายวิชา :  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์ ระบบการจัดการร้านค้าปลีก ระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้า และระบบบริหารจัดการการขนส่ง 

จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.สุธิดา ทับทิมศรี 064-353-9429 

อ.น้ำฝน สะละโกสา 081-785-6291 
กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: อาทิตย์ 08.00-17.00 น 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 15,22,29 มกราคม 66 

วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 5 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 
ชื่อวิชา : 5773206   การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ กำหนดนโยบายและขั้นตอนของการจัด
ความสัมพนัธ์ กับลูกค้า การจำแนกกลุ่มลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งลูกค้าเปน็สำคัญ การประเมินความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวโน้มของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการ
ประยุกตใ์นองค์กร 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.ธนวิทย์   ฟองสมุทร์   086-953-6586 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา:  วันที่ 22,25,29 พฤศจิกายน 65 

วันที่ 2,6,9,13,16,20,2,3,27 ธันวาคม 65 
วันที่ 3,6,10,13 มกราคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์ 
ชื่อวิชา : 5771203   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์Mathematics and Statistics 
คำอธิบายรายวิชา :  

ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงลำดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่ างง่าย โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปขั้นพ้ืนฐานในการคำนวณและสถิติ เน้นการนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 062-352-9198 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา:  วันที่ 17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 พฤศจิกายน 65 
หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เท่านั้น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวิชา : 5723205  ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Embedded System and 
Internet of Things 
คำอธิบายรายวิชา :  

ระบบฝังตัวเบื้องต้น และการพัฒนาระบบฝังตัว สถาปัตยกรรมระบบฝังตัว หลักการออกแบบ 
ซอฟต์แวร์ฝังตัว การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การสื่อสารระหว่างงานและการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก 
การประหยัดพลังงานในระบบฝังตัว ความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบฝังตัว และหลักการของอินเทอร์เน็ต 
ของสรรพสิ่ง เซ็นเซอร์ การระบุตำแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล การจัดเก็บข้อมูลและความ 
ปลอดภัย เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรม มาตรฐานการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพ 
สิ่ง จรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการออกแบบระบบ วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ออกแบบ 
ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา 095-337-7799 

ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฐ์ 080-685-1609 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 08.00-12.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 6,9,13,16,19,20,23,26,27 ธันวาคม 65 

วันที่ 6,9,10,13,16,17 มกราคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ชื่อวิชา : 5721107  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Fundamental 
Computer Programming Language 
คำอธิบายรายวิชา :  
พ้ืนฐานคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูล ตัวกระทำการ ตัวแปร ค่าคงท่ี นิพจน์ ชุดคำสั่ง การรับและแสดง
ข้อมูล คำสั่งทางเลือก คำสั่งวนซ้ำ การสร้างฟังก์ชัน แถวลำดับ ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ภาษา
คอมพิวเตอร 
จำนวนหน่วยกิต : 3(2-2-5) 
จำนวนชั่วโมง : 60 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  อ.สามารถ ยืนยงพานิช  099-985-0065 

ผศ.กฤติเดช จินดาภัทร์  087-211-2619 

กลุ่มเป้าหมาย :    
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online /Onsite 
วัน/เวลา: พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ 09.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 18,19,20,25,26,27 มกราคม 66 

วันที่ 1,2,3,8,9,10,15,16,17 กุมภาพันธ์ 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชื่อวิชา : 255102 หลักรฐัประศาสนศาสตร์ (Principles of Public Administration) 
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิด หลักการ ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย กระบวนทัศน์ องค์การรูปแบบต่าง ๆ ระบบราชการ นโยบายสาธารณะ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง จริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์และแนวโน้มของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอนาคต 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ 085-2730979 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 4,11,18,25 ธันวาคม 65 

วันที่ 8,15,22,29 มกราคม 66 

วันที่ 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 5,12,19 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เท่านั้น 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อวิชา : 2551404 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น Concept and Theories of 
Local Administration 
คำอธิบายรายวิชา :  

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารและโครงสร้างหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาในการปกครองท้องถิ่น และแนวทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นใน
อนาคต 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.คมสันต์ นาควังไทร 092-363-9799 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: เสาร์ 09.00– 12.00 น 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 19,26 พฤศจิกายน 65 

วันที่ 3,17,24 ธันวาคม 65 

วันที่ 7,14,21,28 มกราคม 66 

วันที่ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 4,11 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เท่านั้น 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ชื่อวิชา : 2553643 การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Special Economic Zone 
Management  
คำอธิบายรายวิชา :  

แนวคิดและความเป็นมาของการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย 
กรอบแนวคิดในการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กลไกการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
จำนวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
จำนวนชั่วโมง : 45 ชั่วโมง 
อาจารย์ผู้สอน :  ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 089-7555-466 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี  081-8019-008 

กลุ่มเป้าหมาย :    

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ปวช.  
 ปวส.  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน : จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
วัน/เวลา: พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. 

ช่วงเวลาในการสอน : วันที่ 8,15,22 ธันวาคม 65 

วันที่ 12,19,26 มกราคม 66 

วันที่ 2,9,16,23 กุมภาพันธ์ 66 

วันที่ 2,9,16,23 มีนาคม 66 

หมายเหตุ :  รายวิชานี้สามารถเทียบโอนได้เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เท่านั้น 
 


