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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต        
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ คณะบริหารธรุกิจ 
 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
  ชื่อเต็ม (ไทย): บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  ชื่อยอ (ไทย): บธ.ม. 
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Business Administration 
  ชื่อยอ (อังกฤษ): M.B.A. 
 
3. กลุมวิชา ประกอบดวย 4 กลุมวิชา 
 3.1. กลุมวิชาการบัญช ี
 3.2. กลุมวิชาการตลาด 
 3.3. กลุมวิชาการจัดการ 
 3.4. กลุมวิชาการเงิน 

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสตูร 
 4.1. แผน ก แบบ ก 2 39 หนวยกิต 
 4.2. แผน ข  39 หนวยกิต        
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
           หลักสูตรระดับปรญิญาโท   หลักสูตร  2 ป  

5.2   ภาษาที่ใช 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  เอกสารและตําราใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเขาศกึษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 5.4 ความรวมมอืกับสถาบันอ่ืน 
  เปนหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา 

 ใหปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียวและใสวงเล็บกลุมวิชา 
      

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
• คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดใหความ

เห็นชอบใน 
การประชุม ครั้งที่   2/2554 เม่ือวันที่ 16  กุมภาพันธ  2554 

• คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที่   3/2554 เม่ือวันที่ 23  กุมภาพันธ  2554   

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคณุภาพและมาตรฐาน 
   หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ     
ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปการศึกษา  2556 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเรจ็การศึกษา 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไดบูรณาการและถายทอดความรูทางดานการบริหาร
จัดการเฉพาะดานใหแกผูเรียน ดังน้ัน ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถพรอมที่จะประกอบ
อาชีพไดดังน้ีคือ 
  (1)  ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจในทุกรูปแบบ 
  (2)  ผูบริหารในภาคธุรกิจและภาครฐั 
  (3)  นักวิเคราะหและวางแผน ดานบริหารธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  (4)  นักวิชาการ/นักวิจัย ดานบริหารธุรกิจ 
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9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
  อาจารยประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวน 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน       
3 คน และปริญญาโทจํานวน 2 คน  
 

ชื่อ เลขประจาํตัวบตัรประชาชน ตําแหนงและคุณวฒิุอาจารยประจําผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ป 
พ.ศ. 

1 ผศ. นางมาเรียม  นะมิ 
3100901917137 

ปร.ด. 
บธ.ม. 
ค.อ.ม. 
 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา 
 
ธุรกิจศึกษา – บริหารสํานักงาน 

ม.รามคําแหง 
ม.รามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

2553 
2543 
2539 
 
2520 

2 อาจารย นายปริญญา มากลิ่น 
3659900067567 

D.B.A. 
 
M.B.A. 
 
ศ.บ. 

Finance 
 
Finance 
 
การคลัง – ระหวางประเทศ 

Golden Gate University, 
U.S.A. 
University of Central  
Oklahoma, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550 
 
2540 
 
2534 

3 อาจารย นายสารสิทธิ์ บุพพานนท  
3101900232689 

Ph.D.  
M.I.B. 
B.A.  

Business Administration  
Marketing 
Travel Industry 
Management         

ม.รามคําแหง 
Sydney University 
ม.มหิดล 

2553 
2548 
2545 

4 รศ. นายนุกูล  ชูทอง 
3779500056114 

บธ.ม. 
B.S.C.E 

การจัดการ 
Civil  Engineering 

มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
Monique L. Quezon 
University, Philiphine 

2543 
2523 

5 ผศ. นางวราพันธ มุงวิชา 
3102001030324 

M.B.A. 
 
บธ.บ 

Business Administration 
 
การตลาด 

State University of New 
York at Binghamton, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2530 
 
2527 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    การพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11       
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค เน่ืองจากการ
ที่ประเทศไทยเปนสมาชิกกลุมขอตกลงทางการคาและขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ   ทําใหมี
การแขงขัน การใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เชน  ดานการ
บริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน และการบัญชี รวมถึงการเปดเขตการคาเสรี ซ่ึงทําใหตลาดแรงงานมีการ
แขงขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่สามารถเปดโอกาสใหกับผูเรียนสามารถเลือก
หลักสูตรและแผนการเรียนที่เหมาะสม และเทียบโอนไดอยางเสรี อันสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 เนน
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ในการใชการบริหารจัดการความรู ที่เนนทั้งทางทฤษฎี
และแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยเนนการสรางทักษะ 3 ดาน คือ ดาน
การวางแผนและการวิเคราะหทางธุรกิจ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และดานภาวะผูนํา
และความรับผิดชอบ อีกทั้งมุงเนน  ใหนักศึกษาเพิ่มพูนความรูในดานการวิจัย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการ
เพ่ิมองคความรูใหมทางวิทยาการตางๆ ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 
ที่เนนดานการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 
นอกจากนี้ ในสถานการณที่ยุคขอมูลขาวสาร มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในการบูรณาการความรู
แขนงตางๆ ทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ความสะดวกและความเหมาะสม
ในการแปลงขอมูลขาวสาร และการใชเครื่องมือตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจใน
เชิงธุรกิจในทุกๆ ดาน ซ่ึงองคประกอบเหลานี้ อยูภายใตกระบวนการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่ดีและ        
มีประสิทธิภาพ คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ  ทางวิชาชีพทั้งตอตนเองและสวนรวม 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ไดมีการพิจารณาจากจุดเดน
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่เปนเอกลักษณและเปนสิ่งที่อยูคูกับประเทศมาชานาน การใหความ
ชวยเหลือดวยรอยยิ้มและไมตรีจิต การสงเสริมใหมีการแบงปนความรูที่เปนภูมิปญญาไทย ซ่ึงเปนการ
สรางโอกาสดีและกอใหเกิดองคความรูใหม  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม  เพ่ือสรางความเปนอยูที่ดีในสังคมและชุมชนโดยการใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับสังคมและชุมชน  ลดการทําลาย
สิ่งแวดลอม อันทําใหคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศไทยไดอยูอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง  
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
     จากกระแสโลกาภิวัฒนและการคาเสรี  เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาสําหรับผูเรียน จะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู
ทักษะความสามารถ ในการเลือกใชกลยุทธและกลวิธีทางการบริหารเฉพาะดานที่มีความเหมาะสมเปนไป
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ือง และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นใน
ระดับประเทศและระดับสากล พัฒนาบุคลากรที่มีความรู ทักษะทางปญญา และความชํานาญอยางมือ
อาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการเปนผูนําในการจัด
การศึกษาในระดับสากล 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบ
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี ซ่ึงหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจดาน
ตางๆ อันประกอบดวย การมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพรอมที่แขงขันเขาสูโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การพัฒนานักวิจัย และสราง
องคความรูและทักษะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้น การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเผยแพรความรู
ทางวิชาการ  การถายทอดความรู และสรางมูลคาเพิ่ม ใหแกชุมชน องคการ โดยเนนความคิดสรางสรรค 
ความรูที่เปนประโยชนตอชุมชน รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดลอมและการใช
ชีวิตอยางพอเพียง 
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 1 (English for Graduate Study 1) เปนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดย ศูนยภาษา คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
  ไมมี 
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 13.3  การบริหารจัดการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ใหมีการเลือกคณะกรรมการดําเนินงาน 1 คน เปนประธานดําเนินงานในความรับผิดชอบ
หลัก เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอยางเปนอิสระขึ้นตรงตอคณบดี โดยการ
พิจารณาเพื่อกําหนดแผนงานรวมกัน และกําหนดอาจารยผูสอนที่มีประสบการณในวิชาชีพ หรือประสบ
ผลสําเร็จในวิชาชีพที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ ดานการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจัดแผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
การศึกษาดูงาน การสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ การสอบประมวลผลความรู การประกัน
คุณภาพและงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย 

 
หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 
    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงม่ันผลิตมหาบัณฑิตดาน
บริหารธุรกิจ ที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพ บนพ้ืนฐานดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่
กลาววา “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”  

 1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่เปนผูเชี่ยวชาญการบริหารจัดการดานธุรกิจ ทั้งในลักษณะ

นักวิชาการและนักบริหารธุรกิจ สามารถปรับประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2.2 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหมีความสามารถเชิงวิเคราะห สามารถทําวิจัยและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูบริหารทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ มีความเปนมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนประพฤติตนใหเปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
• ปรับปรุงหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด 

• พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด 

• ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

• เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 

• รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของ
ภาคธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

 

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ
ดานบริหารธุรกิจ 

• รายงานผลการประเมิน
ความ    พึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถานประกอบการ 

• ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต 

• พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการวิชาการ   
ใหมีประสบการณจากการนํา 
ความรูทางดานการบริหารธุรกิจ
มาปฏิบัติงานจริง 

• สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก 

• สนับสนุนบุคลากรใหมี         
การพัฒนาการเรียนรูดานวิชาชีพ 

• ปริมาณงานบริการวิชาการ   
ตออาจารยในหลักสูตร 
 

• ชั่วโมงการสัมมนา /การ
ฝกอบรม 

• การศึกษาดูงาน /การศึกษา
ตอ  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
    การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค  ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
    การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 
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 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิต ในระบบทวิภาค 
    ไมมี 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาที่  1            มิถุนายน  -  กันยายน 
   ภาคการศึกษาที่  2            พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน         มีนาคม  -  พฤษภาคม   

 2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาผูมีสิทธิเขาศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตองมี
คุณสมบัติดังน้ี 

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางดานบริหารธุรกิจจาก
สถาบันการศึกษาทั้งในหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรองวิทยะฐานะจากกพ.แลว กรณีที่
สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนตองศึกษารายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Remedial Courses) 
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 

 2.3 การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   การคัดเลือกนักศึกษา เปนตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 

 2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
   สําหรับผูเรียนที่ไมมีพ้ืนฐานทางดานสถิติ คณิตศาสตร การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร 
ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร อาจมีปญหาในการปรับตัวในภาคการศึกษาแรก 

 2.5 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา 
   สําหรับผูเรียนที่มีปญหาพื้นฐานความรูทาง สถิติ คณิตศาสตร การบัญชีและการเงิน 
เศรษฐศาสตร ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร หลักสูตรจะจัดใหมีการเรียนโดยไมนับหนวยกิต (NC) 
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    2.6  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

 
 2.7 งบประมาณตามแผน 
  2.7.1  งบประมาณรายรบั (หนวย : บาท) 

ปการศึกษา 
รายละเอียดรายรับ 

2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
คาบํารุงการศึกษา 360,000 1,260,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 6,300,000 
คาลงทะเบียน 1,440,000 4,140,000 4,740,000 4,740,000 4,740,000 19,800,000 
คาธรรมเนียม 
การศึกษา 

180,000 465,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000       4,875,000 
 

คาสนับสนุน 
การศึกษา 

528,000 1,718,000 2,246,000 2,246,000 2,246,000 8,984,000 
 

รวมรายรับ 2,508,000 7,583,000 9,956,000 9,956,000 9,956,000 39,959,000 

  2.7.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
ปงบประมาณ 

หมวดเงิน 
2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

 

 
% 

ก. งบดําเนินการ       
1.คาใชจายบุคลากร 79,400 190,560 190,560 190,560 190,560 841,640 2.70% 
2.คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม3) 1,139,800 3,891,400 4,508,400 4,508,400 4,508,400 18,556,400 60% 

3.ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0% 
4.รายจายระดับมหาวิทยาลัย 627,000 1,895,750 2,489,000 2,489,000 2,489,000 9,989,750 32% 

รวม (ก) 1,846,200 5,977,710 7,187,960 7,187,960 7,187,960 29,387,790  
ข.  งบลงทุน       
   คาครุภัณฑ 0 250,000 480,000 480,000 480,000 1,690,000 5.30% 

รวม (ข) 0 250,000 480,000 480,000 480,000 1,690,000  
  รวม (ก) + (ข) 1,846,200 6,227,710 7,667,960 7,667,960 7,667,960 31,077,790 100% 
  จํานวนนักศึกษา 60 120 120 120 120 540  

  

จํานวนนักศึกษา (คน) 

 
2554 2555 2556 2557 2558 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 
รวม 60 120 120 120 120 

จํานวนมหาบัณฑิต 0 60 60 60 60 

  ปการ
ชั้นป 
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      2.8 ระบบการศึกษา 
   ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 

  2.9 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
  นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน  เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ

เทียบโอนหนวยกิตได  ทั้งน้ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 สําหรับผูเลือกศึกษาแบบ แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา 39 หนวยกิต และสําหรับผูเลือกศึกษาแบบ แผน ข รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 
39 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
- แผน ก แบบ ก 2  

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
- แผน ข 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต 
หมายเหตุ ระยะเวลาการศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ตองไมเกิน 5 ปการศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตร ในแตละแผนการศึกษา มีดังน้ี 

โครงสรางหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 

(จํานวนหนวยกิต) 
แผน ข 

(จํานวนหนวยกิต) 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน (Remedial Courses) NC NC 
วิชาบังคับ (Required Courses) 18 18 
วิชาเฉพาะกลุม (Specific Courses) 9 9 
วิชาเลือก (Electives) - 6 
คนควาอิสระ (Independent Study) - 6 
วิทยานิพนธ (Thesis) 12 - 

รวม 39 39 
 
หมายเหตุ ผูไมมีพ้ืนฐานความรูดานบริหารธุรกิจ ตองลงทะเบยีนและสอบผานวชิาเสริมพ้ืนฐาน          

ตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงจะสําเร็จการศึกษา                                      
 
การทําวิทยานิพนธ 
   ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 
 
การสอบประมวลความรูขอเขียน 
   ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 
 
รายวิชาของหลักสูตรประกอบดวย : 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Remedial Courses) ไมนับหนวยกิต (NC) 
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-000-501               หลักเศรษฐศาสตร                                                     3(3-0-6)         

Principles of Economics 
03-000-502               พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร สถติิและระบบสารสนเทศ              3(3-0-6)         

               Basic Mathematic, Statistic and Information  system                                          
03-000-503               การบริหารธุรกิจตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6)                
                              Business Management for Sufficiency Economy Theory    
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03-100-501               การบัญชีการเงิน                                                       3(3-0-6)         
                              Financial Accounting 

 
หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses) จํานวน 18 หนวยกิต ประกอบดวย 
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-111-501               การบัญชีบริหารสมัยใหม                                             3(3-0-6)            

               Modern Managerial Accounting                                         
03-211-501               การตลาดเชิงบูรณาการ                                               3(3-0-6)            

               Integrated Marketing               
03-311-501               การจัดการและพฤติกรรมองคการสมัยใหม  3(3-0-6)           

               Modern Management and Organizational Behavior 
03-311-502               การจัดการเชิงกลยุทธ                   3(3-0-6)           

               Strategic Management  
03-311-503               ระเบียบวิธวีิจัยทางธุรกิจ  3(3-0-6)           

               Business Research Methodology 
03-411-501               การบริหารการเงิน  3(3-0-6)    
                              Financial Management 
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หมวดวิชาเฉพาะกลุม (Specific Courses) จํานวน 9 หนวยกิต ประกอบดวย 

1. กลุมวิชาการบัญชี (ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)        
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-112-501 นโยบายการบัญช ี   3(3-0-6) 
 Accounting Policy 
03-112-502 สัมมนาการบัญชีการเงิน   3(3-0-6) 
                               Seminar in Financial Accounting 
 
และใหเลือกศกึษาอีก  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
03-113-501 การวิเคราะหรายงานการเงิน   3(3-0-6) 
 Financial Reports Analysis 
03-113-502 ทฤษฎีบัญชขีัน้สูง   3(3-0-6) 
 Advanced Accounting Theory 
03-113-503 การวิเคราะหตนทุน   3(3-0-6) 
 Cost Analysis 
03-113-504 ปญหาการบญัชีภาษีอากรขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Problems in Tax Accounting 
03-113-505 การจัดการฐานขอมูลเพ่ืองานบัญช ี   3(3-0-6) 
 Database Management for Accounting 
03-113-506 สัมมนาการบัญชีบริหาร   3(3-0-6) 
 Seminar in Managerial Accounting 
03-113-507 การบริการใหความเชื่อม่ันเชิงวิชาชีพ   3(3-0-6) 
 Professional Assurance Services 
03-113-508 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี   3(3-0-6) 
 Accounting Information Systems Design 
03-113-509 การบัญชีระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
  International Accounting 
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2. กลุมวิชาการตลาด (ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)        
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-212-501  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  3(3-0-6)   
  Consumer Behavior Analysis 
03-212-502   การสัมมนาการจัดการการตลาด  3(3-0-6)   
  Seminar in Marketing Management 
 
และใหเลือกศกึษาอีก  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
03-213-501  การจัดการผลิตภัณฑและราคา  3(3-0-6)   
  Product and Price Management 
03-213-502  การจัดการการจัดจําหนาย  3(3-0-6)   
  Distribution Management 
03-213-503  การวิจัยการตลาด  3(3-0-6)  

Marketing Research 
03-213-504         การตลาดระหวางประเทศ  3(3-0-6)   
  International Marketing 
 
3. กลุมวิชาการจัดการ (ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)        
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-312-501 การพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 
  Organization Development and Changes 
03-312-502  สัมมนาทางการจัดการ   3(3-0-6) 
  Seminar in Management 
 
และใหเลือกศกึษาอีก  3  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี  
03-313-501  การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลติ   3(3-0-6) 
  Quality Management and Productivity 
03-313-502  การจัดการทรัพยากรมนุษยขั้นสูง   3(3-0-6) 
  Advanced Human Resource Management 
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03-313-503  การจัดการอุตสาหกรรมสัมพันธ   3(3-0-6) 
  Industrial Relation Management 
03-313-504  การจัดการการปฏิบัติการสาํหรับผูบริหาร   3(3-0-6) 
  Operations Management for Executives 
 
4. กลุมวิชาการเงิน (ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข)        
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-412-501 การเงินระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
 International Finance 
03-412-502 สัมมนาการเงิน   3(3-0-6) 
 Seminar in Finance 
 
และใหเลือกศกึษาอีก  3  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
03-413-501 ตลาดการเงิน   3(3-0-6) 
 Financial Market 
03-413-502 การลงทุนในตราสารหนี้   3(3-0-6) 
 Fixed-Income Security Investment 
03-413-503 การลงทุนในหลักทรัพย   3(3-0-6) 
 Security Investment 
03-413-504 การวิเคราะหสารสนเทศทางการเงนิ   3(3-0-6)  
 Financial Information Analysis 
03-413-505 การรวมกิจการ   3(3-0-6) 
 Mergers and Acquisitions 
03-413-506 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย   3(3-0-6) 
 Real Estate Investment 
03-413-507 การพยากรณทางการเงิน   3(3-0-6) 
 Financial Forecasting 
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หมวดวิชาเลือก (Electives) 
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. ไมทําวิทยานิพนธ ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี 
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-013-501 บรรษัทภบิาลและจริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
  Corporate Governance and Business Ethics  
03-013-502               เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจระดับสากล  3(3-0-6) 
  Economics and Global Business Management 
03-013-503  สถานการณจําลองทางธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Simulation 
03-013-504  การจัดการโซอุปทาน  3(3-0-6)   
  Supply Chain Management 
03-013-505  การวิเคราะหและการบริหารโครงการ   3(3-0-6) 
  Project Management and Analysis 
03-013-506 การจัดการความเสี่ยง   3(3-0-6) 
 Risk Management 
 
หมวดวิชาการคนควาอิสระและวิทยานพินธ (Independent Study and Thesis) 
รหัส ชื่อวิชา   หนวยกิต 
03-014-601 การคนควาอิสระ  6(0-0-18) 
 Independent Study 
03-015-601 วิทยานิพนธ   12(0-0-36)   
 Thesis  
 
 
 3.1.3 รายวิชา 
  ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบดวยตวัเลข 8 หลัก   XX-XXX-XXX   มีความหมายดังน้ี 

• หลักที่ 1 และ 2   เปนรหัสคณะ (03 = คณะบริหารธุรกิจ)  
• หลักที่ 3  เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา, X = 1 สาขาวิชาบัญชี, X = 

2 สาขาวิชาการตลาด, X = 3 สาขาวิชาจัดการ, X = 4  สาขาการเงิน)    
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• หลักที่ 4  เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน, 1= หมวดวิชา
เฉพาะ) 

• หลักที่ 5  เปนรหัสกลุมวิชา (0 = ไมระบุ, 1 = วิชาบังคับ, 2 = วิชาเฉพาะกลุม,          
3= วิชาเลือก 4 = การคนควาอิสระ   5 = วิทยานิพนธ ) 

• หลักที่ 6  เปนปที่ควรศึกษา       
• หลักที่ 7 และ 8  เปนลําดับรายวิชา  

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 

แผน ก. แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ แผน ข. ไมทําวิทยานิพนธ 
ป

การศึกษา/
ภาคเรียน 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา น.ก. 
ป

การศึกษา/
ภาคเรียน 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา น.ก. 

ป1 ภาค 1 03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม 
03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ 
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรม 
                องคกรสมัยใหม                  
03-411-501 การบริหารการเงิน 

3 
3 
3 
 
3 

ป1 ภาค 1 03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม 
03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ 
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรม 
                 องคกรสมัยใหม            
03-411-501 การบริหารการเงิน 

3 
3 
3 
 
3 

ป 1 ภาค 2 03-311-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 1 
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 2  
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 3 

3 
3 
3 
3 

ป 1 ภาค 2 03-311-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 1 
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 2  
03-xxx-xxx  วิชาเฉพาะสาขา 3 

3 
3 
3 
3 

ป 2 ภาค 1 03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ 
03-015-601 วิทยานิพนธ                 

3 
6 

ป 2 ภาค 1 03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ 
03-xxx-xxx วิชาเลือก 1 
03-xxx-xxx วิชาเลือก 2      

3 
3 
3 

ป 2 ภาค 2 03-015-601 วิทยานิพนธ               6 ป 2 ภาค 2 03-014-601 การคนควาอิสระ 
 

6 
 

 • วิชาบังคับ 18  • วิชา
บังคับ 

18 

• วิชาเฉพาะ
สาขา 

9 • วิชา
เฉพาะสาขา 

9 

• วิชาเลือก - • วิชา
เลือก 

6 

• วิทยานิพนธ  12 • การ
คนควาอิสระ 

6 

 

รวม 39 

 

รวม 39 
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 3.1.5   คําอธิบายรายวิชา    ดูในภาคผนวก ก 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตวับัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอน ชม./ตอป
การศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
1 นางมาเรียม  นะมิ 

3100901917137 
ผศ. ปร.ด. 

บธ.ม. 
ค.อ.ม. 
 
 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจ 
บริหารอาชีวและเทคนิค
ศึกษา 
 
ธุรกิจศึกษา – บริหาร
สํานักงาน 

ม.รามคําแหง,2553 
ม.รามคําแหง,2543 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ,2539 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา,2520 

6 6 6 6 

2 นายปริญญา  มากลิ่น 
3659900067567 

อาจารย D.B.A. 
 
 
M.B.A. 
 
 
ศ.บ. 

Finance 
 
 
Finance 
 
 
การคลัง-ระหวาง
ประเทศ 

Golden Gate 
University, 
U.S.A.,2550 
University of Central 
Oklahoma, 
U.S.A.,2540 
ม.ธรรมศาสตร,2534 
 

10 10 10 10 

3 นายสารสิทธิ์ บุพพานนท  
3101900232689 

อาจารย Ph.D.  
M.I.B. 
 
B.A.  

Business Administration  
 Marketing 
  
Travel Industry 
Management         

ม.รามคําแหง,2553 
University  of  
Sydney,2548 
ม.มหิดล,2545 

10 10 10 10 

4 นายนุกูล  ชูทอง 
3779500056114 

รศ. บธ.ม. 
B.S.C.E 

การจัดการ 
Civil  Engineering 

ม.รามคําแหง,2543 
Quezon 
University,2523 
 

6 6 6 6 

5 นางวราพันธ มุงวิชา 
3102001030324 

ผศ. M.B.A. 
 
 
 
บธ.บ. 

Business Administration 
 
 
 
การตลาด 

State University of 
New York at 
Binghamton 
Newyork USA,2527 
ม.ธรรมศาสตร,2530 

6 6 6 6 
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 3.2.2 อาจารยประจํา 
ภาระการสอน ชม./ตอป

การศึกษา 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุ
ฒิ สาขาวิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
1 นางสาววันสิริ ประเสริฐทรัพย 

3669700024317 
 
 

ผศ. Ph.D. 
 
 
 
บช.ม 
 
บช.บ 
 
 

Accounting 
 
 
 
การบัญชี 
 
การบัญชี 
 

Department of 
Commerce, 
University of 
Pune,2554 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2545 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2538 
 

6 6 6 6 

2 นายชัยเสฏฐ พรหมศรี 
3100601909732 
 
 
 
 
 

อาจารย Ph.D. 
 
 
M.A. 
 
ศศ.บ. 
คบ. 
 

Leadership and 
Organizational 
Managements 
การจัดการ 
 
การบริหารรัฐกิจ 
ครุศาสตร 
 

Lynn University,2548 
 
 
Bellevue 
University,2545 
ม.รามคําแหง,2543 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2541 
 

10 10 10 10 

3 นายธนธัส  ทัพมงคล 
3100502961159 
 

อาจารย Ph.D. 
 
บช.ม. 
บธ.บ 

Accounting 
 
การบัญชี 
การบัญชี 

Northumbria 
University,2551 
ม.ศรีปทุม,2537 
ม.รามคําแหง,2532 

6 6 6 6 

4  นายพรปรวีณ ชาญสุวรรณ 
3100200525364 
 
 

อาจารย 
 

บช.ด. 
 
บช.ม. 
 
บธ.บ 

การบัญชี 
 
การบัญชีการเงิน 
 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2551 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2543 
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

 พระนคร,2539 

10 10 10 10 

5 นางสาวณัฐชา ธํารงโชติ 
3730101456954 

อาจารย บธ.ด. 
 
ศศ.ม. 
บธ.บ. 

การตลาด
ระหวางประเทศ 
การจัดการ 
การตลาด 

ม.อีสเทิรนเอเชีย,2552 
 
ม.เกริก,2545 
สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร
,2542 

6 6 6 6 
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               3.2.3  อาจารยพิเศษ 
ภาระการสอน ชม./ตอป

การศึกษา 
ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
1 นางพนารัตน ปานมณี 

3209600284566 
 
 

รศ. Ph.D. 
 
บช.ม. 
บช.บ 

Accounting 
 
การบัญชี 
การบัญชี 

Keio University, 
Japan 
ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 

3 3 3 3 

2 นายเอกจิตต จึงเจริญ 
3102001854599 
 
 
 

รศ. Ph.D. 
 
M.S.C. 
 
วศ.บ. 

Management 
Science 
Management  
Science 
วิศวคอมพิวเตอร 

University of 
Waterloo, Canada 
University of 
Waterloo, Canada 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

3 3 3 3 

3 นางสาวเพลินทิพย 
โกเมศโสภา 
3100800096669 
 

รศ. พบ.ม. 
 
วท.บ. 
 

การตลาด 
 
สาธารณสุขศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร 
ม.มหิดล 

 

3 3 3 3 

4 นายวิรัช สงวนวงศวาน 
3100502915084 

รศ. M.B.A. 
 
 
ศบ. 
 

M.Com 
 
 
เศรษฐศาสตร 

University of New 
South Wales,  
Australia 
ม.ธรรมศาสตร 
 

6 6 6 6 

5 นายภราดร  ปรีดาศักดิ์ 
3801200016 

รศ. ศบ. 
ศม. 
 

เศรษฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร 

ม.ธรรมศาสตร 
ม.ธรรมศาสตร 

3 3 3 3 

6 นายมนตรี สังขทอง 
5140300001487 
 
 
 

อาจารย  กศ.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิจัยและประเมินผล 
สถิติ 
สถิติประยุกต 

ม.นเรศวร 
ม.เกษตรศาสตร 
ม.ราชภัฏ-
พระนครศรีอยุธยา 
  

3 3 3 3 

7   นายศิลปชัย  
  ปวีณพงษพัฒน 

3102002286926 
 
 

อาจารย ปร.ด.  
 
บช.ม. 
 
บธ.บ. 

การบัญชี 
 
บัญชีทั่วไป 
 
การบัญชี 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล  วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร 

3 3 3 3 

 
 



21 
 

ภาระการสอน ชม./ตอป
การศึกษา 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล/เลขประจําตัว 
บัตรประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 
จากสถาบันการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 
8  นายสมนึก จันทรประทิน 

3101402214913 
อาจารย DIBA 

 
 
 
พบ.ม. 
 
 

วท.บ. 
 

Internatinal  
Business  
Administration 
 
การบริหารการเงิน
และการจัดการ
การตลาด 

วิทยาศาสตร 

Nova Southeastern  
University, 
Florida,US.A 
 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(NIDA) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

3 3 3 3 

9 นายสุกฤษฎิ์ ลิ้มโพธิ์ทอง 
3430500826138 
 

อาจารย ปร.ด. 
D.B.A. 
 
 
บธ.ม. 
วศ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
Management 
 
 
การเงินการธนาคาร
วิศวกรรมไฟฟา 

ม.รามคําแหง 
University of 
Southern California, 
U.S.A  
ม.ศรีปทุม 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

6 6 6 6 

                              
4.  องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
    ไมมี  

5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  (ถามี) 
  ขอกําหนดเฉพาะที่เกี่ยวกับการทําโครงงาน  (วิทยานิพนธ) หรืองานวิจัย การทํา
วิทยานิพนธใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
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                             หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนกัศึกษา 

1.มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
 

-กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มีพ้ืนฐานไมดี  
-กําหนดใหใชเอกสารประกอบการสอน  
 หนังสือตําราเปนภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาไทย 

2.มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ -มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

-มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน   
 รายวิชาตางๆ 

4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ 
 
 

-เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการตัดสินใจที่เหมาะสม 
 กับวิชาชีพ โดยใหนักศึกษานําเสนอผลงานในรายวิชาตางๆ  
-สงเสริมใหมีการอภิปรายทางวิชาการอยางเหมาะสม 
 

5.มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม 
 

-มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบตองานที่ทํา  
 เชน การสงงานที่มอบหมาย การสงรายงาน  
-ใหนักศึกษาทํางานเปนทีมในรายวิชาตางๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในคุณคาของการดําเนินภารกิจที่สงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทําประโยชน การปองกันและการแกไขปญหา และการดําเนินชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรื่น โดยมีคุณสมบัติสรุปพอสังเขปดังน้ี 

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต  
(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4)  สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับขอโตแยงและ

ปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร 
(5)  มีภาวะผู นําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม 
(6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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       2.1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง แตงกายเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา       

มีความรับผิดชอบในการเขาเรียนและการสงงานตรงเวลา ฝกฝนภาวะความเปนผูนํา ผูตาม รวมถึงการ
เคารพสิทธิ และการรับฟงความคิดเห็นผู อ่ืนในการปฏิบัติงานเปนทีม มีการสอดแทรกความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในดานการดํารงชีวิตอยูในสังคม และการประกอบวิชาชีพ 
โดยเนนในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเปนสําคัญ รวมทั้งมุงเนนการใชประโยชนจากองค
ความรูทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และจากการทําวิจัย ในการปองกันและการแกไขปญหาใน
สังคม ทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น และในระดับที่สูงขึ้น 
 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

มีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหวางกําลังศึกษา และภายหลัง
สําเร็จการศึกษา ดวยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม การใชแบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆ ดาน ดังน้ี 

(1) ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเขาชั้นเรียน การทํางานเสร็จและ
สงงานตามกําหนด 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบตัิงานเปนทีม  การทํางานวิจัย หรือการเขารวม
กิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอสังคม 

(3) ประเมินจากความซื่อสัตย และจรรยาบรรณในการทํางานและในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

  2.2 ดานความรู 
 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษามีความรูและเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและความรูเกี่ยวกบัสาขาวิชา
ที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐานความรู
ตองครอบคลมุสิ่งตอไปน้ี 
               (1)   มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ     
                     ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทาง   
                     วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

(2)  มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ และเขาใจผลกระทบ 
      ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทักษะ และวิธีการแกไข      
      ปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ 
(3)  สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางธุรกิจรวมทั้ง            
      การนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
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(4)  มีการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองในดานบริหารธุรกจิ 
(5)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ  
      ที่เกี่ยวของ   

 2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
    เปนการจัดการเรียนรูโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และมุงเนนใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ศาสตรในเชิงลึก ผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการที่เปนการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการเรียน
การสอนในหลากหลายรูปแบบ และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เนนหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม เรียนรู
จากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องการทําวิจัย และการนําความรูไปประยุกตใชในการทําประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการทําวิทยานิพนธ และสงเสริมใหผูเรียนสามารถพึ่งตนเองได มีอิสระในการ
แสวงหาความรูโดยไมยึดติดกับการรับขอมูลจากผูสอนเพียงวิธีเดียว เปนรูปแบบการเรียนรูที่กระตุนให
เกิดการคิด วิเคราะห และตัดสินใจดวยตนเองเชนใหมีการนําเสนองาน การรวมแสดงความคิดเห็นการตอบ
คําถาม เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาคิดเปนและมีนิสัยใฝรู  

 2.2.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรูดานความรู 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิองนักศึกษาใหครอบคลุมในทุกดาน 

สําหรับนักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในดานตาง ๆ ไดแก 
(1) การสอบขอเขียน 
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(3) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินจากผลงานการทําวิทยานิพนธ สําหรับแผน ก ในดานการวางแผน นําเสนอ             
     ผลงานการนําความรูไปประยุกตใชประโยชน และการสอบวิทยานิพนธ 
(5) ประเมินจากผลงานการศึกษาสําหรับแผน ข ในแบบการคนควาอิสระในดานการนําเสนอ 

ผลงาน การนําความรูไปประยุกตใชประโยชน รวมไปถึงการสอบประมวลความรู การ
สอบวัดคุณสมบัติหรือการทําวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธสําหรับแผน ก  

 แบบ ก 2 

 2.3 ทักษะทางปญญา 
   2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษามีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรคโดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณจริงมาบูรณาการ
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ใชในการแกไขปญหา   การเรียนรู   การประกอบอาชีพ  และการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัย 
มีคุณภาพ และเปนประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม ดังน้ี 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง   
          สรางสรรค 
(3)      สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา 
(4)     สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานบริหารธรุกิจได   
         อยางเหมาะสม 

 2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 
ใชหลักการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา มีความสามารถ    

ในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง  สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ สามารถ
ประยุกตใชศาสตรทางดานตางๆ กับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีความพรอมในการปรับตัวได และสามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ          
ในชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยใชกลยุทธในการตั้งโจทยโดยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับ
เน้ือหาของรายวิชา 

 2.3.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
ประเมินทักษะทางปญญา ไดจากการแสดงออกทางการกระบวนการคิดและการแกไขปญหา 

ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู การเขียนบทความวิชาการ การทําวิทยานิพนธ              
การนําเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบสื่อสารกับผูอ่ืน  

  2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษามีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ ไดมีความ
เคารพและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมทั้งกับ
ผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถในการทํางานเปนทีม และการ
แกไขสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและผูตามได กลาแสดงออกและมีความคิดริเร่ิมในการ
แสดงประเด็นใหมๆ ในการทํางานหรือแกไขสถานการณโดยการนําความรูที่เรียนมาคิดวิเคราะหและ
ประยุกตใชอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ เรียนรูและพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และ
สังคมอยางตอเน่ือง ดังนี้ 
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(1)    มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ทั้งตอหนาที่ องคกร     
           และสังคม  
  (2)    สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนปรับปรุง   
         ตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (3)   สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําองคกร แกไขปญหา และเปลี่ยนแปลงสงัคมใน   
         ประเด็นที่เหมาะสม 
  (4)   สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและสามารถปรับตัวไดดี    
        มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(5)  แสดงภาวะการเปนผูนําที่โดดเดนในองคกร บริหารการทํางานเปนทีม และภาวะการเปน    
      ผูตามในทีม ไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสทิธิภาพใน     
      การทํางานของกลุม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ 

    2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล   และ
ความรับผิดชอบ 

เนนการเรียนการสอนที่เนนทักษะในการเรียนรูและการปฏิบัติงานเปนทีม การแสดงออกถึง
ภาวะความเปนผูนําและผูตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน การวางตัวที่เหมาะสมตอ
กาลเทศะ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 
และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
   2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ                
ความรับผิดชอบ       

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ดาน ระหวางกิจกรรมการ
เรียนการสอน เชน พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผูนําและ
ผูตามที่ดี ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย 
การทําโครงงาน/วิทยานิพนธ การนําเสนอผลงาน และการรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม 

 2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลหรือสถานการณตางๆ ในการเรียนการสอน และในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู
ศาสตรทางดานวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรูจักนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 
มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และมี



27 
 

ทักษะในการนําเสนอผลงาน โดยจัดทํางานนําเสนอและเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม ดังน้ี 

(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 
เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ ของธุรกิจ
ไดเปนอยางดี 

(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน การฟง การเขียน และการ
นําเสนอ และส่ือสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม 

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิ จัย การนําเสนอรายงานการวิ จัย 
วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตวัเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชาและอาจารยที่ปรึกษาในโครงงานคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ
จะตองสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะทั้งดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชา
ตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหา
ที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ  นักศึกษาจะได
ฝกทักษะการสื่อสารทุกดาน ตัวอยางเชน การนําเสนอผลลัพธจากโจทยที่ไดรับมอบหมายหรือการ
นําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย นอกจากนี้นักศึกษาจะไดฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน
เครื่องมือชวยในการคนควาวิจัย การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดตอเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูกับอาจารยหรือนักศึกษาตางสถาบันที่มีความสนใจในการทําวิจัยใน
ดานเดียวกัน   
   2.5.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเสนองานโดยใชแบบประเมินทักษะใน
ดานตางๆ   การทดสอบความรูและเทคนิคการวิเคราะหและแกปญหาโดยใชโจทยที่สมมุติขึ้น หรือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานดานการจัดการธุรกิจ รวมถึงการแกปญหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยของ
นักศึกษา ทั้งน้ีจะทําการประเมินตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรู  จากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรู ในดานใดบาง   
(สัมพันธกับการพัฒนาผลการเรียนรูแตละดานตามขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรียนรูแตละขอของดานตางๆ ในตารางมีความหมายดังตอไปน้ี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการกับขอโตแยงและ        
         ปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร 
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม    
         จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม 
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

ดานความรู 
      (1)     มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ     

         ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ และนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทาง   
         วิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 

   (2)     มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ และเขาใจ    
         ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทักษะและการ   
         วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ 
(3)     สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางธุรกิจ รวมทั้งการ    
         นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

                (4)     มีการพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองในดานบริหารธุรกิจ 
               (5)     สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาบริหารธุรกิจกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ  
                        ที่เกี่ยวของ  

  

ดานทักษะทางปญญา 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยาง    
         สรางสรรค 
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(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางดานบริหารธุรกิจไดอยาง 
         เหมาะสม 

 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ทั้งตอหนาที่ องคกร   
         และสังคม  
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผน 
         ปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธภิาพ 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําองคกร แกไขปญหา และเปลี่ยนแปลงสังคมใน    
         ประเด็นที่เหมาะสม 
(4) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และสามารถปรับตัว   
         ไดดี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(5) แสดงภาวะการเปนผูนําที่โดดเดนในองคกร บริหารการทํางานเปนทีมและภาวะการ   
         เปนผูตามในทีมไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูน   
         ประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ   
         ความสําคัญ 
 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควาปญหา 

เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ ของธุรกิจ
ไดเปนอยางดี 

(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน การฟง การเขียน และการ
นําเสนอ และส่ือสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม  

(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําวิ จัย การนําเสนอรายงานการวิ จัย 
วิทยานิพนธ หรือโครงการคนควาที่สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

•  ความรับผดิชอบหลัก  ο ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห 

การสื่อสาร และ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
03-013-501 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทาง 
                ธุรกิจ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ο 

03-013-502 เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ 
                ระดับโลก   

• • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 

03-013-503  สถานการณจําลองทางธุรกิจ        • • • • • • • • ο • • • • • • • • • ο ο • • • • 
03-013-504  การจัดการโซอุปทาน • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-013-505  การวิเคราะหและการบริหาร       
                 โครงการ • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 

03-013-506  การจัดการความเสี่ยง • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-014-601  การคนควาอิสระ • • • • • • • • ο • • • • • • • • • ο ο • • • • 
03-015-601  วิทยานิพนธ • • • • • • • • ο • • • • • • • • • ο ο • • • • 
03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม • • • • ο • ο • ο ο • • • • ο • ο • ο ο • ο ο ο 
03-112-501 นโยบายการบัญชี • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

•  ความรับผดิชอบหลัก  ο ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห 

การสื่อสาร และ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
03-112-502 สัมมนาการบัญชีการเงิน • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ο 
03-113-504 ปญหาการบัญชีภาษีอากรขั้นสูง • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ • • ο • ο • ο • ο ο • • • • ο • ο • • ο • • • ο 
03-212-501 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 

03-212-502 สัมมนาการจัดการการตลาด • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ο 
03-213-504 การตลาดระหวางประเทศ • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
                 สมัยใหม 

• • • • ο • • • ο • • • • • • • ο • • • ο ο • ο 

03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ • • ο • ο • • • ο • • • • • • • ο • • ο ο • • ο 
03-311-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ • • ο • • • ο • ο ο • • • • ο • • • ο ο • ο • • 
03-312-501 การพัฒนาองคการและการ          
                เปลี่ยนแปลง 

• • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
 

•  ความรับผดิชอบหลัก  ο ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 
3. ดานทักษะทาง

ปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะ
การวิเคราะห 

การสื่อสาร และ
การใช

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
03-312-502 สัมมนาทางการจัดการ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ο 
03-313-502 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
               ขั้นสูง 

• • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 

03-411-501 การบริหารการเงิน • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-412-501 การเงินระหวางประเทศ • • ο • ο • • • • • • • • • • • ο • • ο • • • ο 
03-412-502 สัมมนาการเงิน • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ο 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ข) 

2. กระบวนกา
รทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

การกําหนดระบบและกลไกการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู เกิดขึ้นเพ่ือแสดง
หลักฐานยืนยันหรือสนับสนุนวานักศึกษาและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดาน 
เปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศกึษา 
การทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา การทําวิทยานิพนธ  

จะตองสอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน
ในการออกขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ  และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธ
กับการประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง สวนการ
ทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในของสาขา ระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพ โดยทําการวิจัยอยางตอเน่ือง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดย
มีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปน้ี 

(1) สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของมหาบัณฑิต  ประเมินจากการไดงานทําหรือ
ศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการ
ประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา 

(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต 
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใชใน

การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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(4) ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอ
สิ่งที่คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  

(5) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตอผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องค
ความรู และการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น 

(6) ผลงานของนักศึกษาและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน 
 -   จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร 
 -   จํานวนสิทธิบตัร 
 -   จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาต ิ
 -   จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรทีท่ําประโยชนเพ่ือสังคม 
 

3. เกณฑการ
สําเร็จการศกึษาของหลักสูตร 

การประเมินการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 

  
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
• มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย   
        คณะและหลักสูตรที่สอน  
• บทบาทหนาที่ของอาจารยในพันธกิจของมหาวิทยาลยั 
• สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ 
• หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ  ของหลักสูตรสาขาวิชาและมี  

อาจารยที่มีประสบการณเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงโดยมีหนาที่ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อ
เรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในสาขาวิชาฯมีการนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ตองสอนและมีการประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของ
อาจารยใหม 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
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(1) สงเสริมอาจารยใหใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางสมประสบการณดานวิชาการใน
อุตสาหกรรมและโครงการกอสรางทุกชนิดหรือในสาขาที่เกี่ยวของ ในกรณีการเรียนรู
แบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเน่ืองทั้งอาจารยเกาและ
อาจารยใหม โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ การ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ 

(2)  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

(1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม  

(2)  มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3)  สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม  การพัฒนาการเรียนการสอน  
      และการพัฒนาเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพ 

 
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การบริหารหลักสูตร 

มีคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูร (คณะกรรมการจัดทํารายวิชา) มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
• มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
• รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
• มีอาจารยประจําหลักสูตรทั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ (ผูทรงคุณวุฒิ) อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  (ภาคผนวก ข) 

• มีการพัฒนาทักษะการสอนและการใหคําปรึกษาวทิยานิพนธของอาจารย 
• มีการประเมินและวเิคราะหขอสอบใหไดมาตรฐาน 
• มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 

 
 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ 

โดยใหดําเนินการตามขอบงัคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย
การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) ในหัวขอหลกั ดังน้ี 

• การทําวิทยานิพนธ 



 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554                                คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

• การสอบประมวลความรู 
• การสอบวิทยานิพนธ 

  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดสรรงบประมาณ

ประจําป และเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพรอมดาน

หนังสือ  ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมี
หองสมุดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อยางพอเพียง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพ่ือ

บริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืนๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหสํานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือดวย  

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ซ่ึงจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหองสมุดและทําหนาที่ประเมินความ
พอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวก
ในการใชสื่อของอาจารย 

3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
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เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดมหาบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณ

ตรงจากการปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังน้ันทางสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณ
ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมความรูในดาน
ตางๆใหกับบุคลากรเปนระยะๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากร 

 
5. การสนับสนุนและใหคําแนะนําแกนักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา 
 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มี

ปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา 
(Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ซ่ึงจะคอยชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการวิจัย และมีระบบใหขอมูล
ยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่น        

คํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ
รายวิชาได 
 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑติ 

มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการเปดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองทุกๆ 5 ป มีการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชมหาบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและ



 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554                                คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

ความกาวหนาในการทํางานของมหาบัณฑิต เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ิ 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุม เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินการ
ของหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา (ถามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ  
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา   
 

 X X X X 

(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มอค.7 ปที่แลว 

X X X X X 

(8) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนํา
ดานการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10)  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ 
       พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยรอยละ  
       50 ตอป 

 X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ มหาบัณฑิต 
        ใหมตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก 
        คะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตที่มีตอ 
 มหาบัณฑิตใหมเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จาก             
 คะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอ วา
มีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา           
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูล
จากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียน  มีความเขาใจหรือไม หาก
วิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาค
เรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หาก
พบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะ กลยุทธ

การสอนการตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 

ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทําวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจารย
สามารถประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล 
และสําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่
เหมาะสม 

 
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 

ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไป
ยังผูใชมหาบัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามทีกํ่าหนดในรายละเอียดหลกัสูตร 
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ

ประเมินอยางนอย 3 คน ซ่ึงตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน 
(ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันสามารถทําได
ตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ัน จะกระทําทุก 5 ป ทั้งน้ีเพ่ือให
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิตอยูเสมอ 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก  คําอธิบายรายวิชา  

ภาคผนวก ข  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับ 
                 บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร  

ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร   

ภาคผนวก จ  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก   
คําอธิบายรายวิชา 
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1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (Remedial Courses)   

03-000-501 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)         
Principles of Economics 

ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค และมหภาคในเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร      
วาดวยมูลคาราคา และการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยตางๆที่กําหนด อุปสงค
และอุปทานของสินคาและของปจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ
การกําหนดรายไดประชาชาติ พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุนอุปสงคและ
อุปทานของเงิน บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเบื้องตน       

Study the general principles of microeconomics and macroeconomics in terms 
of economic theory of price value and resource allocation, consumer behavior, factors 
determining demand and supply of merchandize and production factors in perfect and            
non-perfect competitive markets, national income determination, overall consumer behavior, 
saving, investment of demand and supply of money, government roles, and basic 
international economic relation.                                       
 
03-000-502      พื้นฐานทางคณิตศาสตร           3(3-0-6)         
 สถิติและระบบสารสนเทศ 
                       Basic Mathematic, Statistic and Information System          

ศึกษาการนําความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร เชนเสนตรง เมทริกซ ความนาจะเปน 
กราฟ สถิติเบื้องตนเชนการวัดคาทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแจกแจง
แบบตอเน่ือง และการทดสอบสมมติฐาน และระบบสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานทางธุรกิจ 

Study the application of foundation of mathematics including linear, matrix, 
probability, graphs; statistics including statistical measurement, descriptive statistics, 
inferential statistics, continuous distribution and hypothesis testing, and basic information 
system in a business framework.                          
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03-000-503                   การบริหารธุรกิจตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)                                
             Business Management for Sufficiency Economy Theory                                 

ศึกษาหลักการ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ที่ทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง และ
ดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง สามารถควบคุมตนเอง
ใน สภาวะตางๆตลอดจนการจัดการปญหาไดดวยตนเอง  

Study the principles of sufficiency which assist Thai people to be self-sufficient 
and to live with pride and have freedom to determine their own lives. It is also designed to 
enhance students’ abilities to control themselves in various conditions and tackle their own 
problems.  

03-100-501 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)                        
Financial Accounting 

ศึกษาหลักการ  แนวความคิดทางการบัญชีที่ใชในการสื่อสารเหตุการณทางธุรกิจ             
ผานกระบวนการทางการบัญชี  โดยเนนถึงการบันทึกขอมูลทางการบัญชี และการเสนอขอมูล        
ตอบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององคกร  การกําหนดมูลคาของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของ
เจาของ การแสดงผลการดําเนินงานของธุรกิจ พรอมทั้งการวิเคราะหการใชขอมูลทางการบัญชีเพ่ือ
ประโยชนตางๆ 

Study the principles concept of accounting used in business communication 
through accounting process by emphasizing/stressing on collecting the accounting 
information and presenting data to internal and external individuals of organizations, 
determining of values of assets, liabilities and owner’s equity, and presenting business 
operation performance including analysis of accounting data usage for various benefits. 

2. หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)  

03-111-501 การบัญชีบริหารสมัยใหม        3(3-0-6)                          
  Modern Managerial Accounting 

ศึกษาระบบบัญชีตนทุน การพัฒนาระบบบัญชีตนทุน การรวบรวม และสะสมขอมูล 
การวิเคราะห ตลอดจนการแปลความหมายของขอมูล ความสัมพันธของขอมูลตางๆ เพ่ือประโยชน
ในการวางแผนควบคุม และการตัดสินใจในเชิงการบริหาร โดยใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

Study the cost accounting system, development of cost accounting system, 
collection, accumulation and data interpretation. The course is also focuses on the 
relationship of various information for planning, controlling and making decisions in 
administration perspective by using accounting information data. 
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03-211-501 การตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 
  Integrated Marketing  

ศึกษาองคประกอบและขั้นตอนของการวางแผน การติดตอสื่อสารทางการตลาด ซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับการพิจารณาหาโอกาสของการติดตอสื่อสาร  การกําหนดวัตถุประสงคและกลุมผูรับ
เปาหมาย  การกําหนดงบประมาณ  การเลือกสวนผสมของการติดตอสื่อสาร การควบคุม และการ
ประเมินผลของการติดตอสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งการทําการติดตอสื่อสารทางการตลาดแบบ
ผสมผสาน โดยการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาด และเครื่องมืออ่ืนๆ ทางการตลาดเขาดวยกัน
เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Study the composition and procedures of planning, marketing communications 
which relate to consideration of finding chances of communication, setting the objective, 
target groups and budget.  Selecting combination in communication, controlling, and 
evaluating marketing communication are included with the integrated marketing 
communication by using promotion tools and other marketing tools for the most efficiency. 

03-311-501 การจัดการและพฤติกรรมองคการสมัยใหม 3(3-0-6)                                
  Modern Management and Organizational Behavior 

ศึกษาแนวคิดตาง ๆ ดานพฤติกรรมทั้งระดับสวนบุคคล ระดับกลุมและระดับองคการที่
มีผลตอพฤติกรรมการทํางานภายในองคการ ความพอใจ ขวัญ ทัศนคติ การจูงใจ การทํางานเปนทีม  
การแกปญหา  ความขัดแยง ความสัมพันธและประสิทธิภาพของกลุมรวมถึงการตัดสินใจและการ
ควบคุมดานพฤติกรรม 

Study several concepts in behaviors at personal, group, and organizational 
levels affecting toward working behaviors in an organization. Satisfaction, morale, attitude, 
motivation, teamwork, problem solving, conflict, relationship and group efficiency including 
decision making and behavioral control are included.  
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03-311-502 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
  Strategic Management 

ศึกษากระบวนการในการจัดการระดับสูง  โดยมุงเนนที่การดําเนินงานระยะยาว  
เริ่มตนจากการวางแผนเชิงกลยุทธ   การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยพิจารณารายละเอียดทั้งในแง
การกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมตอกิจการที่ดําเนินงานทั้งในและตางประเทศ   ตลอดจนปญหาที่เกิด
จากความแตกตางทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการดําเนินกลยุทธ  

Study the advanced management level procedures that focus on long-term 
operations. Beginning from strategic planning, taking strategies to implementation by 
considering all details in setting appropriate strategies for domestic and international 
businesses and also study the problems occured from culture differences that might affect 
the strategies. 

 
03-311-503  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
  Business Research Methodology 

ศึกษาความสําคัญของวิธีการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนตางๆในการทําวิจัยธุรกิจและการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย โดยครอบคลุมวัตถุประสงคของงานวิจัย สมมติฐาน การรวบรวมขอมูล 
การเขียนรายงานและการนําผลการวิจัยไปใช 

Study the importance of business research methods, steps in doing business 
research and proposal writing by covering research objectives, hypotheses, data collection, 
analysis, report writing, and implementation. 
 
03-411-501 การบริหารการเงิน 3(3-0-6)  
  Financial Management 

ศึกษาแนวคิด ผลตอบแทนและความเสี่ยง มูลคาของเงินตามเวลา การวิเคราะห การ
พยากรณ และการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในโครงการลงทุน
ตาง ๆ ภายใตความแนนอน และความไมแนนอน โครงสรางเงินทุน และตนทุนของแหลงเงินทุน 
นโยบายเงินปนผล ตนทุนการเชาสินทรัพย การรวมกิจและการประยุกตเพ่ือการตัดสินใจดานอ่ืน 

Study the concept, return and risk, time value of money, analysis, forecasting, 
financial planning, and working capital management.  The several project investments 
under certainty and uncertainty, the capital structure and the cost of capital, the dividend 
policy, cost of leasing, and merger and application for other decision making are also 
included.   
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2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา (Specific Courses)  
2.1 สาขาการบัญชี Accounting 
03-112-501 นโยบายการบัญชี 3(3-0-6)  

 Accounting Policy 
ประมวลความรูดานตาง ๆ  เกี่ยวกับการบัญชีเพ่ือนํามาใชในการวางนโยบายการบัญชี

ใหเหมาะสมกับธุรกิจประเภทตาง ๆ 
Comprehend all knowledge of accounting to determine accounting policy to be 

appropriate to each single kind of businesses. 
 
03-112-502 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6)  
  Seminar in Financial Accounting 

ศึกษาประเด็นปจจุบันและพัฒนาการเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การพิจารณามาตรฐาน
การบัญชีปจจุบันมาใชในการแกปญหาเกี่ยวกับหลักการบัญชี  การเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  และมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา  การวิเคราะหความ
เหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม และรางที่กําลังจะบังคับใช 

Study the current issues and the development of financial accounting; 
consideration of the current accounting standard for solving problems involving with 
accounting principles; and comparison of accounting standard, international accounting 
standard, and American accounting standard; and analysis of the appropriateness of new 
accounting standard and drafts being enforced. 
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03-113-501 การวิเคราะหรายงานการเงิน       3(3-0-6) 
  Financial Reports Analysis 
              ศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีที่ตางจากมาตรฐาน  และผลกระทบที่มีตอรายงานการเงิน 
การปรับงบการเงินเพ่ือการวิเคราะห  การใชรายงานของผูสอบบัญชี  การใชงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในการวิเคราะห หมายเหตุประกอบงบการเงิน  การศึกษาเชิงลึกในงบการเงิน
ของแตละอุตสาหกรรม  การจัดทําประมาณการงบการเงิน  การประยุกตซอฟตแวรสําหรับการ
วิเคราะห  และการพยากรณทางการเงิน ตัวแบบการประเมินมูลคากิจการ 

 Study the accounting practices that are different from accounting standards and 
their impacts on financial reports; adjustment of financial statement for analysis; use of 
auditor's report; use of consolidated and separated financial statements for analysis, notes 
to financial statement, in-depth study of financial statements of each industry; estimation of 
financial statement; software applications for financial analysis and forecasting; and 
business evaluation models. 
 
 
03-113-502 ทฤษฎีบัญชข้ัีนสูง                                                                3(3-0-6) 
  Advanced Accounting Theory 
  ศึกษาแนวคิดทางการบัญชี หลักการบัญชี และปญหาในการรับรูและวัดมูลคาของ
รายได คาใชจาย สินทรัพย หน้ีสินและสวนของเจาของ ตลอดจนการเปดเผยรายงานการเงิน 

  Study the accounting concepts, accounting principles and problem in 
recognition and valuation of revenues, expenses, assets, liabilities, stockholders’ Equity, 
and disclosure of financial statements. 
 
03-113-503 การวิเคราะหตนทุน       3(3-0-6) 
  Cost Analysis 
  ศึกษาการจําแนกตนทุนและพฤติกรรมตนทุน แนวคิดตนทุน การประมาณตนทุน การ
ควบคุมตนทุน และการวิเคราะหผลตาง   การวิเคราะหตนทุนเพ่ือการวางแผน  และการตัดสินใจ
ของฝายจัดการ  การประยุกตเทคนิค การวิเคราะหเชิงปริมาณกับการวิเคราะหตนทุน  การกําหนด
ราคาโอน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลกระทบของความไมแนนอนตอการวิเคราะหตนทุน 

  Study the classification of cost and cost behaviors; cost concepts; cost 
estimation; cost control and variance analysis; cost analysis for planning and decision 
making for management; application of technique, quantitative analysis, and cost analysis; 
transfer pricing, performance evaluation, and uncertainty effects of cost analysis. 
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03-113-504 ปญหาการบัญชีภาษีอากรข้ันสูง 3(3-0-6)  
  Advanced Problems in Tax Accounting 

ศึกษาปญหาภาษีอากรของกิจการธุรกิจในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล  และภาษีอ่ืน ๆ 
การวางแผนภาษี  ความแตกตางระหวางหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และกฎหมายภาษีอากร  
ประมวลรัษฎากร  คําพิพากษา  คําวินิจฉัย และคําตอบขอหารือของกรมสรรพากร 

Study the problem of corporate income tax including personal income tax and 
other taxes.  The course also focuses on tax planning, the differences between Generally 
Accepted Accounting Principles and Tax Law, Revenue Code, Court Order, and Verdict 
from Revenue Department.  

 
03-113-505 การจัดการฐานขอมูลเพื่องานบญัช ี      3(3-0-6) 
  Database Management for Accounting 
                 ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการจัดการฐานขอมูล  แนวคิดและหนาที่ตางๆ  ของ 
การจัดการฐานขอมูลรวมถึงการออกแบบ  การสราง  การเรียกใช  และการปรับฐานขอมูลทางบัญชี  
บทบาทของฐานขอมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการสื่อสารขอมูล ฐานขอมูลแบบ
กระจาย การสนับสนุนการนําฐานขอมูลไปใชในดานเทคนิค ดานพัฒนาใชงาน และดานการ
ดําเนินงาน ระบบรักษาความลับ ความปลอดภัยของฐานขอมูลการบัญชี  การประเมินและการเลือก
ระบบการจัดการฐานขอมูลทางบัญชี 

      Study the evolution of database management system; concepts and functions 
of database management including design, generation, retrieve, and adjustment of 
accounting database; the role of database in accounting information system and data 
communication; distributed database; database support for technique, development, and 
operation; security system; security of accounting database; and evaluation and application 
of accounting database management. 
 
03-113-506 สัมมนาการบัญชีบริหาร     3(3-0-6) 
  Seminar in Managerial Accounting 
 ศึกษาประเด็นปญหาและวิวัฒนาการใหมๆ เกี่ยวกับการบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน 

      Study the problem issues and innovations in managerial accounting and cost 
accounting. 
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03-113-507 การบริการใหความเชื่อมัน่เชิงวิชาชีพ     3(3-0-6) 
  Professional Assurance Services 
 ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธเชิงบูรณาการระหวางตัวแปรทางการบัญชี  การ
ยอมรับของลูกคา  การวิเคราะหความเสี่ยงในการสอบบัญชี  การทดสอบและการควบคุมภายใน  
การทดสอบรายการที่เปนจํานวนเงิน  การประยุกตแนวคิดดานการสุมตัวอยางทางสถิติในการ
ทดสอบการควบคุม  ปญหาและประเด็นของการสอบบัญชีทั้งในอดีตและปจจุบัน แนวคิดพื้นฐาน
ของการบริการใหความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกตการบริการให
ความเชื่อม่ันในทางปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

 Study the integration concept and relationship among accounting variables;  
acceptance of clients; risks analysis in auditing; examination and internal control; monetary 
item examination, application of random sampling in test of control; problems and issues of 
auditing; basic concepts of professional insurance services; and development and 
application issues of professional insurance services. 

 
 

03-113-508 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี  3(3-0-6) 
  Accounting Information Systems Design 
  ศึกษาเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบระบบ  ขอพิจารณาในการเลือกฮารดแวร
และซอฟแวร  การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมทางการบัญชีสําหรับหนาที่งานตางๆ การ
ควบคุมของระบบงานคอมพิวเตอร  ปญหาและขั้นตอนในการออกแบบและติดตั้งระบบบัญชี 

 Study techniques of analysis and system design; consideration criteria for 
selecting computer hardware and software; analysis and design of accounting program for 
various functions; control of computer system; and issues and steps for design and 
installation of accounting system. 
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03-113-509 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
  International Accounting 
 ศึกษาถึงความแตกตางทางการบัญชีของประเทศตางๆ  การบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรม
ระหวางประเทศ  ปญหาการกําหนดราคาโอน  บทบาทและขอจํากัดในการใชรายงานทางการเงิน
เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหงบการเงิน และการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ  ประเด็นทางดาน
ภาษีอากรที่เกี่ยวของและกฎหมายที่แตกตางกัน  ผลกระทบของเงินตราตางประเทศตอการบัญชี  
และการพัฒนาวิชาชีพทางบัญชีของสถาบันวิชาชีพระหวางประเทศ 

 Study the accounting differences in countries; accounting of international 
transaction; problems in transfer pricing; roles and limitations of using financial reports for 
utilizing in financial statement analysis and international business management; related tax 
issues and different laws; impacts of foreign currency on accounting and professional 
accounting development of institutions of international accounting. 
 
2.2 สาขาการตลาด Marketing 
03-212-501 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6)  
  Consumer Behavior Analysis 

ศึกษากระบวนการการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การประยุกตการใชทฤษฎีและรูปแบบ
ตางๆ ทั้งทางดานจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อ  รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ  ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการซื้อทั้งทางตรงและทางออม 

Study the decision making procedure of the consumers; application of theories 
and its various related forms both psychology and behavioral science for decision making 
behavior, and also factors influencing buying decision making procedures and changes in 
consumer behavior directly and indirectly. 
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03-212-502   การสัมมนาการจัดการการตลาด             3(3-0-6)  
  Seminar in Marketing Management 

ศึกษาปญหาตางๆ  ทางดานการตลาดที่เกิดขึ้นในแตละสถานการณ และในแตละ
กรณีศึกษาโดยเนนถึงการประยุกต   การนําเอาทฤษฎีและหลักการตาง ๆ ทางการจัดการตลาดมา
ใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  มุงเนนใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหขอมูลตางๆ ได
อยางถูกตอง และทําการตัดสินใจทางการตลาดไดอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค  

Study marketing issues that occur in each scenario and case study stressing 
on the application. Introduce various theories and principles of marketing management to 
analyze and solve problems, focusing on data analysis correctly, and making marketing 
decisions systematically and creatively. 

03-213-501 การจัดการผลิตภัณฑและราคา       3(3-0-6) 
  Product and Price Management 
 ศึกษาแนวคิด นโยบาย และกลยุทธของผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม การสราง
ความแตกตางของผลิตภัณฑ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การตัดสินใจเกี่ยวกับรายการ
ผลิตภัณฑ สายผลิตภัณฑ และสวนผสมของผลิตภัณฑ การกําหนดกลยุทธที่จะใชในแตละขั้นตอน
ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ รวมทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับราคา ซ่ึงประกอบดวยการพิจารณาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดราคา การเลือกวิธีการกําหนดราคา การกําหนดกลยุทธราคา และการ
เปลี่ยนแปลงในราคา 
  Study concepts, policies and strategies of products; new product development; 
creation of product differentiation; product positioning and decision making related to 
product items, product line, and product mixes; developing strategies for each stage of 
product life cycle; pricing decisions including factors influencing price determination, 
selection of pricing methods, pricing strategy formulation and price changes. 
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03-213-502 การจัดการการจัดจําหนาย      3(3-0-6) 
  Distribution Management 
  ศึกษาการวิเคราะหและการวางแผนการจัดการในชองทางการจัดจําหนาย และ การ
จัดการทางดานโลจิสติกส ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการเลือกชองทางการจัดจําหนาย                    
การประสานงาน การควบคุม และการประเมินผลชองทางการจัดจําหนาย รวมทั้งการออกแบบ  
และการวางแผนการดําเนินการในการจัดการโซอุปทาน การควบคุม และลดตนทุนในการกระจาย
ตัวสินคา 
 Study analysis and planning of distribution channels and logistics management 
related to decision in choosing distribution channels, coordination, control and evaluation of 
distribution channels as well as designing and planning for supply chain management, 
control and costs reduction in distribution of physical goods. 
 
03-213-503 การวิจัยการตลาด        3(3-0-6) 
  Marketing Research 
  ศึกษาถึงกระบวนการวิจัยการตลาด โดยเนนการปฏิบัติเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนตางๆ 
ในการวิจัยทางการตลาดตั้งแตการกําหนดปญหาและวัตถุประสงค  การวางแผนการจัดทําการวิจัย 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  และการนําเสนอขอมูลเพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ทางการตลาด 
 Study marketing process emphasizing marketing operations in order to understand 
all steps in marketing research from setting problems and objectives; marketing research 
planning; data collection; data analysis, and data presentation for decision-making. 
 
03-213-504 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)  
  International Marketing 

ศึกษาการดําเนินการทางการตลาดของกิจการธุรกิจระหวางประเทศโดยมุงเนนการ
ดําเนินการศึกษาเชิงประยุกต กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารการตลาด
ระหวางประเทศ   การวางแผนการตลาด  การโฆษณา การพัฒนาขอมูลทางการตลาดเพื่อการ
แขงขันในระดับนานาชาติ 

Study the marketing operations of international business by focusing on the 
study of real case study applications in respect of its international marketing management, 
marketing plan advertising, development of marketing information for internationally 
competition. 
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2.3  สาขาการจัดการ Management 

03-312-501  การพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)  
Organization Development and Changes 

ศึกษาแนวทางและลักษณะทั่วไปของการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาองคการ การวิเคราะหและระบุปญหา การนําเทคนิคที่ทันสมัยตางๆ มาปรับใช
กับการพัฒนาองคการ การผสมผสานใชทรัพยากรอื่นๆ ขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด การ
เสนอทางเลือกของการพัฒนาองคกร รูปแบบและกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการเขา
มาแกปญหา 

Study the roadmap and general nature of organizational development and the 
changing of organizational development process Analyze and identify problems. Use 
various modern techniques to adapt for organizational development. Combine other 
resources of organization to maximize benefits. Introduce the choices of organizational 
development, patterns and activities from both internally and externally to solve problems. 

03-312-502 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6)  
  Seminar in Management 

อภิปรายถึงการประยุกตใชความรูเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการวิเคราะหสถานการณ 
และการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจกําหนดแนวทางการแกปญหา การวางกลยุทธในทางธุรกิจได
อยางเหมาะสมโดยเนนการนําประเด็นปญหาที่นาสนใจที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันเขามารวมกัน
อภิปรายใหเกิดความรูในเชิงปฏิบัติรวมทั้งศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ 

Discuss the knowledge application for management to analyze the situation and 
business planning, to make decision for the guidelines in problem-solving, and to plan the 
appropriate strategy in business by emphasizing on current issues of interest for discussing 
in order to get the practicing knowledge together with studying from various case studies. 
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03-313-501 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ      3(3-0-6) 
  Quality Management and Productivity 
            ศึกษาคํานิยามคุณภาพและแนวความคดิในการจัดการคุณภาพ การควบคุม
กระบวนการผลิตดวยวธิีการสถิติ การจัดการคุณภาพสมัยใหม วิธีและการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมชั้นนํา ความสําคัญและนิยามของผลิตภาพ การวัดและวิเคราะหผลติภาพ ผลิตภาพใน
รูปของมูลคาเพิ่ม เทคนิคและวธิีการเพิม่ผลิตภาพ รูปแบบจําลองของการเพิ่มผลิตภาพ การจัด
องคการและการบริหารผลิตภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมผลผลิต 
               Study definitions and concepts of quality management; statistical methods in 
production process control; modern quality management, quality management techniques in 
leading industries; total quality management; importance and definitions of productivity, 
productivity management and analysis, productivity in terms of value added; techniques and 
simulation models of productivity improvement: organization management and productivity 
management, and human resource development in total productivity management. 
 
03-313-502 การจัดการทรัพยากรมนุษยข้ันสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Human Resource Management 

ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนกําลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การปฏิบัติงาน การบริหารคาจางและเงินเดือน 
การวิจัยทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหปญหาและขอขัดแยงในการจัดการทรัพยากรมนุษย วิธีการ
แกปญหาและการตัดสินใจเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ทันสมัย 

Study the human resource management processes, manpower planning, 
recruitment and selection, training and development, performance evaluation, wage and 
salary administration, human resource research, analysis of problems and conflicts in 
human resource management, problem-solving and decision making methods in order to 
set guidelines for making the modern management of human resources. 

03-313-503 การจัดการอุตสาหกรรมสัมพันธ         3(3-0-6) 
  Industrial Relation Management 
       ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารอุตสาหกรรมสัมพันธในภาคเอกชน รัฐบาลและสหภาพ
แรงงาน ความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจาง สหภาพแรงงาน รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
สหภาพแรงงานกับฝายรัฐบาล  การเจรจาตอรองระหวางนายจางและลูกจาง การแกปญหารวมกัน 
วิธีการระงับขอพิพาทแรงงาน  การพัฒนาความรู  ความเขาใจและทักษะของผูบริหารในการ
บริหารงานอุตสาหกรรมสัมพันธ 
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       Study industrial relation management in private; government and labor union;  
the relationships among employers, employees, and unions; the negotiation between 
employers and employees; joint problem-solving; dispute resolution;  knowledge, 
understanding, and skills development of administrators in industrial relation management. 
 
03-313-504 การจัดการการปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร      3(3-0-6) 
  Operations Management for Executives 
 ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการในอุตสาหกรรมผลิตและบริการ 
โดยเนนที่การประยุกตใชแนวคิดการปฏิบัติการและเทคนิคเชิงปริมาณสําหรับการวิเคราะหปญหา
และการจัดการการสนับสนุนการตัดสินใจผานการจัดการระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุมเรื่องกล
ยุทธการผลิตและการปฏิบัติการ การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ
และกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารโครงการ การจัดการระบบขนสง
และหวงโซอุปทาน และการควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดการคุณภาพ การปรับปรุงการบริการ 
ทรัพยากรมนุษยในการจัดการปฏิบัติการ และ งานบํารุงรักษา 
 Study and analyze production and operations in manufacturing and services 
industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques 
for problems analysis and management decision supports through the management 
information systems. The topics include production and operations strategies, locations 
analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and 
technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory 
control, quality management, services improvements, human resource in operations 
management, and maintenance management. 
 
2.4  สาขาการเงิน  Finance 
03-412-501 การเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6)  
  International Finance 

ศึกษาการบริหารการเงิน  ของกิจการธุรกิจระหวางประเทศโดยศึกษาถึงผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   การบริหารความเสี่ยงเน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนการบริหารสินทรัพย  
และหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

Study the international financial management  by studying the effect of currency 
exchange  rates, risk management of exchange rate, asset management, and short- term 
and long- term liabilities. 
 
 



 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554                                คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

 
03-412-502 สัมมนาการเงิน 3(3-0-6)  
  Seminar in Finance 

ศึกษาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และเครื่องมือตางๆ ในการแกปญหา รวมถึงการนําทฤษฎี
ไปใช การประยุกตเพ่ือตัดสินใจ  และหลักของการบริหารงาน  เพ่ือนํามาใชในการดําเนินงานทาง
การเงิน โดยมุงเนนการเตรียมนักศึกษา ในการวิเคราะหปญหา การแสดงความคิดเห็น การกําหนด
ทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจ และการนําเสนอ 

Study the problems that occurred, and tools to solve problems including 
theories to apply for decision making by focusing on problem analysis, opinion, alternative 
solutions, decision making, and presentations. 
 
03-413-501 ตลาดการเงนิ    3(3-0-6) 
  Financial Market 
  อธิบายถึงความหมายและบทบาทของตลาดการเงิน  และตลาดทุนรวมไปถึงสถาบัน
ทางการเงินที่สําคัญ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ธนาคารพาณิชย  บริษัทประกันภัย 
และอ่ืนๆ ในวิชานี้ตระหนักถึงอิทธิพลของขอกําหนดและกฎหมายที่มีผลตอการตัดสินใจทางการเงิน 
 Describe meanings and roles of money markets and capital markets including 
important financial institutions such as the Stock Exchange of Thailand, commercial banks, 
insurance companies, and others.  This course also concerns about influences of 
compliances and laws that affect financial decisions. 
 
03-413-502 การลงทุนในตราสารหนี้    3(3-0-6) 
  Fixed-Income Security Investment 
  ศึกษาเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้  เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  รวมถึง 
การประเมินราคา ผลตอบแทน การบริหารความเสี่ยง และกําหนดกลยุทธในการลงทุน 
        Study about debt-securities market, instruments for analysis including price 
evaluation, returns, risk management, and investment-strategy setting. 

03-413-503 การลงทุนในหลักทรัพย                                                     3(3-0-6) 
 Security Investment 

               ศึกษาภาพกวางเกี่ยวกับทฤษฎี   และขอปฏิบัติทางการเงินที่นําไปใชในการลงทุนใน
หลักทรัพย หัวขอศึกษาประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน  การกําหนดมูลคา
ของหลักทรัพย และการเลือกลงทุนในหลักทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ 
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 Study scope of theories and financial implementation for security investment.  
Topics include risk and return evaluation, security valuation setting, and chosen efficient 
security investment. 

 
03-413-504 การวิเคราะหสารสนเทศทางการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Information Analysis 
  ศึกษาถึงการจัดรูปแบบของขอมูลทางการเงิน  เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห ประเมิน 
และแนวโนม ของผลการดําเนินงาน และสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เนนการเขาใจวิธีการ
ตางๆ ในการวิเคราะห การแปลความหมาย และขอจํากัดตางๆ ในการวิเคราะห 
 Study financial data setting for using for evaluation analysis and trends of future 
operational performance and situations by focusing on understanding analytical methods, 
interpretation, and analytical limitation. 
  
03-413-505 การรวมกิจการ                                                                  3(3-0-6) 
  Mergers and Acquisitions 
  ศึกษาจุดมุงหมาย เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุประสงค และกลยุทธในการรวมกิจการ ประเภท
ของการรวมกิจการ  การประเมินมูลคา  การจัดโครงสรางเงินทุนใหม  รวมถึงผลทางกฎหมาย และ
ทางภาษีทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 Study objectives, strategies and types of mergers and acquisitions, valuation, 
restructuring with a combination of law and tax effect both domestically and internationally. 
 
03-413-506 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย                                            3(3-0-6) 
  Real Estate Investment 
 ศึกษาถึงแนวคิดการวิเคราะห การจัดหาเงินทุนและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทั้งการ
ลงทุนสวนบุคคล  และเชิงพาณิชย  หัวขอที่ศึกษาประกอบดวย  การประเมิน การจัดหาเงินทุน  
การลงทุน และขอกําหนดตามกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 
  Study concept of analysis, real estate finance, and investment both individually 
and commercially.  Topics include valuation, finance, investment, and public law 
enforcement about real estate. 
 
03-413-507 การพยากรณทางการเงนิ                                                  3(3-0-6) 
  Financial Forecasting 
 ศึกษาถึงพยากรณขอมูลเงินปริมาณทางการเงิน วิธีการพยากรณ และการประยุกตไปใช
ในการวางแผน การลงทุนทางธรุกิจ และการลงทุนในกลุมหลักทรัพย 
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 Study financial-quantitative data forecasting, forecasting methods, and 
application for planning, business investment, and security portfolio investment.         
 
3.  หมวดวิชาเลือก (Electives) 
03-013-501                 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Corporate Governance and Business Ethics 

ศึกษาความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักธุรกิจผูประกอบการที่มีตอสังคม ขอพึง
ปฏิบัติของผูประกอบการที่เปนหลักเกณฑในการตัดสินใจ การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย 
ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืน รวมทั้งกฎกติกาสากลที่ใชในการดําเนินธุรกิจ 
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งจริยธรรมที่พึงมีในการทําใหหนวยงานสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 

Study social responsibilities and ethics of the entrepreneurs, conduct codes of 
business for making decision, compliance with legal requirements, the practice and 
unpractice towards oneself and others together with environment responsibility and morality 
that would make the most efficient agencies. 
 
03-013-502 เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจระดับสากล 3(3-0-6) 
                                     Economics and Global Business Management 

ศึกษาโครงสรางการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในภาพรวม ปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของกิจการขามชาติ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง 
การแขงขัน แรงงาน และสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอบริษัทขามชาติ โดยมุงเนนศึกษา
จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง 

Study the structure of international business as a whole. Focus on various 
factors that affect the operation of multinational businesses such as economic factors, law, 
politics, competition, labours, and environment that will affect multinational corporations by 
stressing on real case studies. 
 
03-013-503 สถานการณจําลองทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
  Business Simulation 

ศึกษารูปแบบสถานการณจริงโดยใชสถานการณจําลอง และเทคโนโลยีตางๆ มา
ประยุกตใชในการบริหารงานธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบตางๆ ในลักษณะองครวม ไมวาจะ
เปนดาน การจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาในเชิง
ปฏิบัติเปนทีม จนถึงการรายงานผลประกอบการเชนเดียวกับการบริหารบริษัท 
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Study real-life scenarios by using simulation and technology to be applied in 
the business management including an integrated package with management, marketing, 
production, finance, and human resource management by team workshop and performance 
reports like company administration.    
 
03-013-504 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6) 
  Supply Chain  Management 

ศึกษาการวางแผนอุปสงคและอุปทานของธุรกิจอยางเปนระบบเพื่อเชื่อมโยงไปยัง
แผนการผลิต  การจัดการสินคาคงคลัง  การขนสง และการออกแบบเครือขายและเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบอุปทานในองคกรธุรกิจ  ปจจัยทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและระบบ
สารสนเทศสมัยใหมตอระบบสินคาคงเหลือ  และการขนสง  ผลกระทบทางดานการเงิน และตนทุน
ตอการวางแผนระบบสินคาคงเหลือและการขนสง 

Study systematic business planning for demand and supply for connecting 
manufacturing plan, inventory management, transportation, network and information 
technology design of business supply chain, factors of electronic commerce and new 
Information technology to inventory system and transportation,  financial Impacts, and costs 
of system planning for inventory and transportation.  
 
03-013-505 การวิเคราะหและการบรหิารโครงการ 3(3-0-6) 
  Project  Management  and  Analysis 

ศึกษาหลักการจัดโครงการ  กําหนดปญหา และวตัถุประสงคของโครงการ   
การวิเคราะห  การวางแผน  การประเมินผล  การปรับปรุงโครงการ  และการประเมินผลตามระบบ
ของ PERT- CPM รวมทั้งการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การเขียนโครงการ  เทคนิคใน
การวางแผน  และการควบคุมโครงการในรูปแบบตาง ๆ  

Study principle of project setting, problem statement and objectives of project, 
analysis, planning, evaluation, project improvement, and PERT-CPM evaluation  including 
project feasibility study, project writing, planning techniques, and various types of project 
control.  
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03-013-506 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)          
  Risk Management 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง  หัวขอที่ศึกษาประกอบดวยการบริหารความเสี่ยง
สําหรับนักลงทุนธุรกิจ  และบริษัทประกันภัย  การแนะนําเครื่องมือทางการเงิน  เชน สัญญาซื้อขาย
ลวงหนาและตราสารสิทธิ การกําหนดมูลคาตราสารสิทธิ และการระบุราคาตามสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา 

Study concept of risk and the risk management for investor, business, and 
insurance company.  Introduce financial tools such as future/forward contract and option, 
option valuation and pricing based on future/forward contract.  

 
4.  หมวดวิชา การคนควาอิสระและวิทยานิพนธ (Independent Study and Thesis) 
03-014-601 การคนควาอิสระ 6(0-0-18)  

            Independent Study 
ศึกษา  คนควา  และนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาของโครงการที่ผานการพิจารณา

ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

Study, research, and present the individual project that has been reviewed 
under the supervision of an advisor and the approval of the Program Committee.   
 
03-015-601 วิทยานิพนธ 12(0-0-36) 
 Thesis 

ศึกษา  วิจัย  และเขียนวิทยานิพนธภายใตการควบคุม และผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิทยานิพนธที่ไดรับการแตงตั้ง 

Study, research, and write thesis under the supervision of an advisor and the 
approval of the appointed thesis committee. 
 
 
 


