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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program in Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.B.A. (Management)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
2/2556 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556
วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจทุกรูปแบบ
(2) ผูบริหารในภาคธุรกิจและภาครัฐ
(3) นักวิชาการ/ นักวิจัยดานบริหารธุรกิจ
(4) เจาหนาที่งานบริหารทั่วไปในองคการภาครัฐและเอกชน
(5) เจาหนาที่ฝก อบรมและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
(6) เจาหนาทีส่ รรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
(7) เจาหนาทีป่ ระเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน
(8) เจาหนาทีส่ วัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชน
(9) ประกอบอาชีพภาครัฐและเอกชน ดานการขนสง การจัดการคลังสินคาการกระจายสินคา
และการจัดซื้อจัดจาง
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางจิรพร มหาอินทร
ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2544
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นางฐิตินันท พงษคะเชนทร ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย บธ.ม.( บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นางอนงค ไตวัลย
ตําแหนง อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
4. นายศุภศิษฏ เรงมีศรีสุขชัย ตําแหนง อาจารย ศศ.ม. (การบริหารองคการ), 2547
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นางศรีนาย คุเณนทราศัย ตําแหนง อาจารย บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), 2545
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และภูมิภาค
โดยประเทศไทยเขาเปนสมาชิกกลุมขอตกลงทางการคาและขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ
สงผลใหมีการแขงขันการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย เชน
การบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชีรวมถึงการเปดเขตการคาเสรี ทําใหตลาดแรงงาน
มีการแขงขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือก
หลักสูตรแผนการเรียนและเทียบโอนไดอยางเสรี สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 เนนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน การบริหารจัดการความรู ที่เนนทั้งภาคทฤษฎี และแนวทาง
ปฏิ บัติที่สามารถนํ าไปประยุ ก ต ใ ช กั บสถานการณจ ริ ง โดยเน น การสรางทัก ษะ 3
ดาน คื อ
ด า นการวางแผนและการวิ เ คราะห ท างธุร กิ จ ดา นจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชีพ และ
ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุงเนน ใหนักศึกษาเพิ่มพูนความรูในดานการวิจัย ซึ่งเปน
พื้นฐานของการเพิ่มองคความรูใหมทางวิทยาการตางๆ ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 3 ที่เนนดานการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ
และทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ ในสถานการณที่ยุคขอมูลขาวสารมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การบู ร ณาการความรู แ ขนงต า งๆ ทางธุ ร กิ จ ช ว ยส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเรี ย นรู ความสะดวก และ
ความเหมาะสมในการแปลงข อ มู ล ข า วสาร และการใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจในทุกๆดานซึ่งองคประกอบเหลานี้อยูภายใตกระบวนการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ
ทั้งตอตนเองและสวนรวม
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดพิจารณาถึงจุดเดนทางดาน
สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ เป น สิ่ ง ที่ อ ยู คู กั บ ประเทศมาช า นาน การให
ความชวยเหลือดวยรอยยิ้มและไมตรีจิต การสงเสริมใหมีการแบงปนความรูที่เปนภูมิปญญาไทย
เปนการสรางโอกาสที่ดี กอใหเกิดองคความรูใหม การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม ดวยการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงใหกับสังคม ชุมชน ลดการทําลาย
สิ่งแวดลอม อันทําใหคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศไทยไดอยูอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิวัตน และการคาเสรีเปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาสําหรับผูเรียนจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู
ทักษะความสามารถ ในการเลือกใชกลยุทธ และกลวิธีทางการบริหารเฉพาะดานที่มีความเหมาะสม
เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ทั ก ษะทางป ญ ญา
ความชํานาญอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่ตองการ
เปนผูนําในการจัดการศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบ
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจ
ดานตาง ๆ อันประกอบดวย การมุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและมีความสามารถพรอมที่จะแขงขันในโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การวิจัย ดวยการ
สรางองคความรูและทักษะทางวิชาชีพใหเกิดขึ้น การเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเผยแพร
ความรูทางวิชาการ การถายทอดความรู การสรางมูลคาเพิ่มใหแกชุมชน องคการ โดยเนนความคิด
สร างสรรค ความรู ที่เ ป นประโยชน ตอชุ มชน รวมถึงการทํ านุบํารุงศิล ปวัฒนธรรม การรั ก ษา
สิ่งแวดลอมและการใชชีวิตอยางพอเพียง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอืน่ ตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก
13.2.1 วิชาหลักการจัดการ
13.2.2 วิชาการภาษีอากร
13.2.3 วิชากฎหมายธุรกิจ
13.2.4 วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผูรับ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรตอ งประสานกับ อาจารยผูแ ทนจากคณะอื่ น ที่เ กี่ ย วขอ ง
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและการสอน รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุงมั่น
ผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ ที่มีความรู ความสามารถทางดานวิชาการ และวิชาชีพ บนพื้นฐาน
ดา นสังคมศาสตร วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมซื่ อสัตยตอจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ มี ค วามสามารถพร อ มเข า สู ก ารประกอบอาชี พ ด า นการจั ด การทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กลาววา “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานการจัดการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานทางการจัดการอยางมืออาชีพ โดยเขาใจหลักการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน
บริหารเงิน และบริหารทรัพยากรมนุษย อยางเปนระบบ มีความรอบรู สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง
1.2.2 เพื่อสรางบัณฑิตใหสามารถออกไปประกอบอาชีพดานการจัดการทั้งภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจและราชการ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.3 เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ใหเ ปน ผูที่มีความเชี่ยวชาญด านการใชเทคโนโลยี มี ภ าวะผูนํ า
มี ทั ก ษะด า นการคิ ด วิ เ คราะห มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี วิ สั ย ทั ศ น สามารถคิ ด
เชิงกลยุทธอยางเปนระบบ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตยสุจริตตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทย
ยอมรั บ ความเป น ประชาธิ ป ไตย
ความยุติธรรม ความเทาเทียมกันทางสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
 ปรับปรุงหลักสูตรให
ความตองการของ
สอดคลองกับความตองการ
ผูประกอบการดาน
ของอุตสาหกรรมและการ
อุตสาหกรรมการผลิต
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
อาจารยในหลักสูตร
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
การสอนและบริการวิชาการ
 การศึกษาตอ
วิชาการแกองคกรภายนอก
ใหมีประสบการณจากการนํา
 การฝกอบรม – ดูงาน
ความรู มาปฏิบัติงานจริง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบั บ ที่ 2
พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
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2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือสําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดานบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือเทียบเทา
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดานบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเทา ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั ก ศึ ก ษามี พื้ น ฐานความรู ความสามารถในการใช ภ าษาอั ง กฤษ และคณิ ต ศาสตร
อยูในเกณฑ พอใช ซึ่งตองไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพอยูในเกณฑดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปรับพื้นฐานความรูของ
นักศึกษาแรกเขาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร
2.4.2 อาจารย ผู ส อนพั ฒ นาการสอนโดยใช เ อกสารประกอบการเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษ หรือมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเอกสารที่เปนภาคภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ป จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1

140

140

140

140

140

ชั้นปที่ 2

-

140

140

140

140

ชั้นปที่ 3

-

-

140

140

140

ชั้นปที่ 4

-

-

-

140

140

รวม

140

280

420

560

560

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

140

140
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ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน จํานวนนักศึกษาทีจ่ ะเขารับศึกษาในแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

70
-

70
70
140
70

70
70
140
70

70
70
140
70

70
70
140
70

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

คาบํารุงการศึกษา

210,000

4,200,000

5,600,000

7,000,000

7,000,000

คาลงทะเบียน

4,651,500

9,030,300

12,404,000

15,505,000

15,505,000

รวมรายรับ

4,864,055

13,232,856

18,006,557

22,507,558

22,507,559

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

424,152

7,164,659

7,522,892

7,899,036

8,293,988

2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา

237,270

5,358,657

5,626,590

5,907,919

6,203,315

0

0

0

0

0

4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)

972,811

2,646,571

3,601,311

4,501,511

4,501,512

1,634,233

15,169,887

16,750,793

18,308,466

18,998,815

ก. งบดําเนินการ

9

หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

ข. งบลงทุน

3,733

672,137

705,744

741,031

778,083

คาครุภัณฑ

47,614

2,400,491

2,520,515

2,646,514

2,778,868

51,347

3,072,628

3,226,259

3,387,545

3,556,951

1,685,580

18,242,515

19,977,052

21,696,011

22,555,766

210

420

560

700

700

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียนและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32

หนวยกิต

ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย

3

หนวยกิต

ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

12

หนวยกิต

ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

9

หนวยกิต

ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

6

หนวยกิต

ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

2

หนวยกิต

10

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

100

หนวยกิต

ข.1 กลุมวิชาแกน

37

หนวยกิต

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ

45

หนวยกิต

ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก

18

หนวยกิต

6

หนวยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ ( 03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 3 = สาขาวิชาการจัดการ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาตางประเทศ
3 = สังคมศาสตร 4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-6)
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)

3(3-0-6)

01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)

3(3-0-6)

01-001-109

วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)

3(3-0-6)

01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1(English Reading 1)

3(3-0-6)

01-002-216 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

01-002-217 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)

3(3-0-6)

01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

01-002-219 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

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

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication 1)

3(3-0-6)

01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)

3(3-0-6)

01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-003-101 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
01-003-102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations)

3(3-0-6)

01-003-103 ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)

3(3-0-6)

01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)

3(3-0-6)

01-003-105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

3(3-0-6)

01-003-106 สังคมกับการปกครอง (Society and Government)

3(3-0-6)

01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)

3(3-0-6)

01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

01-003-109 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)
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01-003-113 สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information and Study Skills)
01-004-103 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

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

01-004-106 ไทยศึกษา (Thai Studies)

3(3-0-6)

01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )

3(3-0-6)

01-004-109 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
01-005-116 ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
01-005-124 กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
01-005-125 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
01-006-101 นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
01-006-105 นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)
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 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-211-101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

03-311-101 การภาษีอากร (Taxation)

3(3-0-6)

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ (Business Law )

3(3-0-6)

03-311-103 หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)

3(3-0-6)

03-411-101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)

3(3-0-6)

03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

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

03-111-101 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)

3(2-2-5)

03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

3(3-0-6)

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information Systems and Computer Usage in Business)

3(2-2-5)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ประกอบดวย
03-312-101 ภาวะผูนํา (Leadership)

3(3-0-6)

03-312-202 พฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior)

3(3-0-6)

03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)

3(3-0-6)

03-312-204 การจัดการสํานักงาน (Office Management)

3(3-0-6)

03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ (Introduction to Business)

3(3-0-6)

03-312-306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
(Quality and Productivity Management)

3(3-0-6)
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03-312-307 การจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)

3(3-0-6)

03-312-308 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)

3(3-0-6)

03-312-309 การเจรจาตอรอง (Negotiation)

3(3-0-6)

03-312-310 การวิจยั ทางธุรกิจ (Business Research)

3(3-0-6)

03-312-311 แรงงานสัมพันธ (Labour Relations)

3(3-0-6)

03-312-312 การจัดการระหวางประเทศ (International Management)

3(3-0-6)

03-312-313 การบริหารโครงการ (Project Management)

3(3-0-6)

03-312-314 การบริหารคาตอบแทน (Compensation Management)

3(3-0-6)

03-312-415 สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management )

3(3-0-6)

 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
03-313-301 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Management)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือ มติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการ
ฝกงานทางการจัดการ
03-313-302 การฝกงานทางการจัดการ
3(0-40-0)
(Practice for Management)
และเลือกศึกษารายวิชาแตละแขนงใหครบ 18 หนวยกิต
-แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
03-313-303 การวางแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาคัดเลือก
(Human Resource Planning and Recruitment Selection)
03-313-304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
03-313-305 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Innovation and Tools in Human Resource Management)
03-313-306 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
03-313-307 การบริหารการเรียนรูในองคการ
(Learning Management in Organization)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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03-313-308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Information System for Human Resource Management)
03-313-309 การบริหารความขัดแยง (Conflict Management)

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

03-313-310 การบริหารทีมงาน (Teamwork Management)

3(3-0-6)

03-313-311 การนําเสนอและเทคนิคการเปนวิทยากร
(Presentation and Trainership Skills)
03-313-312 จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Ethics in Human Resource Management)
03-313-313 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(Safety and Health Management)
03-313-314 การจัดการทรัพยากรมนุษยภูมิภาคอาเซียน
(Human Resource Management in ASEAN)

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

-แขนงวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
03-314-301 การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจและการลงทุน
(Business Trends and Investment Analysis)
03-314-302 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
(New Venture and Entrepreneurship)
03-314-303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Information System for Management)
03-314-304 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
(Small and Medium Business Management)
03-314-305 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองคการ
(Organizational Change and Innovation Management)
03-314-306 จิตวิทยาองคการ (Organizational Psychology)

3(3-0-6)

03-314-307 เทคนิคการจัดการสมัยใหม (Modern Management Techniques)

3(3-0-6)

03-314-308 การสื่อสารภายในองคการ (Organizational Communication)

3(3-0-6)

03-314-309 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

3(3-0-6)

03-314-310 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน (Industrial and Labour Law)

3(3-0-6)

03-314-311 การจัดการธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Management)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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-แขนงวิชาการจัดการการประกอบการ (Entrepreneurship Management)
03-315-301 หลักการประกอบการธุรกิจ (Principles of Business Operation)

3(3-0-6)

03-315-302 การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Writing)

3(3-0-6)

03-315-303 การจัดการธุรกิจสากลสําหรับผูประกอบการ
(Global Business Management for Entrepreneurs)
03-315-304 การจัดการองคการสําหรับเจาของธุรกิจ
(Organization Management for Business Owners)
03-315-305 กลยุทธการสรางธุรกิจใหมและเครือขายธุรกิจ
(New Venture Strategies and Business Network)
03-315-306 การวิเคราะหและการพยากรณธุรกิจ
(Business Analysis and Forecasting)
03-315-307 วิสาหกิจรวมทุน (Private Equity and Venture Capitals)

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

03-315-308 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูประกอบการ
(Innovation and Change Management for Entrepreneur)
03-315-309 กฎหมายสําหรับผูประกอบการ (Law for Entrepreneur)

3(3-0-6)

03-315-310 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

3(3-0-6)

03-315-311 การเปนผูประกอบการธุรกิจในอาเซียน (Entrepreneurs in ASEAN)

3(3-0-6)

03-315-312 จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ (Ethics for Entrepreneur)

3(3-0-6)

-แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
(Logistics and Supply chain Management)
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
03-316-302 การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส
(Logistics Planning and Control)
03-316-303 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
(Inventory and Warehouse Management)
03-316-304 การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
(Purchasing and Materials Management)
03-316-305 กลยุทธโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทางธุรกิจ
(Logistics and Business Supply Chain Strategies )

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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03-316-306 โลจิสติกสระหวางประเทศ (International Logistics)

3(3-0-6)

03-316-307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
(Information System for Logistics and Supply Chain Management)
03-316-308 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการขนสง
(Transport Safety and Environment)
03-316-309 การจัดการการบริการโลจิสติกส (Logistics Service Management)

3(3-0-6)

03-316-310 กฎหมายโลจิสติกส (Logistics Law)

3(3-0-6)

03-316-311 ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)

3(3-0-6)

03-316-312 จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส
(Ethics in Logistics Management)
03-316-313 การจัดการโลจิสติกสภูมิภาคอาเซียน
(Logistics Management in ASEAN)

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับ
ปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-001-xxx วิชากลุมภาษาไทย

หนวย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
กิต
3
3
0
6

01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

01-004-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

01-005-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

03-111-101 หลักการบัญชี

3

2

2

5

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค

3

3

0

6

05-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
รวม

3

2

2

6

19

16

6

36

ชั่วโมง / สัปดาห = 22

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

หนวย ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง
กิต
3
3
0
6

01-006-xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-001-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

3

0

6

03-311-103 หลักการจัดการ

3

3

0

6

03-312-101 ภาวะผูนํา

3

3

0

6

03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค

3

3

0

6

19

18

2

37

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

19

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

หนวย
กิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

6

01-003-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

02-002-xxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

3

3

0

6

03-211-101 หลักการตลาด

3

3

0

6

03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-411-101 การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

18

18

0

36

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 18

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

หนวย
กิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

6

01-004-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3

3

0

6

03-311-101 การภาษีอากร

3

3

0

6

03-312-202 พฤติกรรมองคการ

3

3

0

6

03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย

3

3

0

6

03-312-204 การจัดการสํานักงาน

3

3

0

6

18

18

0
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รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 18

20

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
03-312-306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

หนวย
กิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

6

03-312-309 การเจรจาตอรอง
03-312-310 การวิจยั ทางธุรกิจ

3
3

3
3

0
0

6
6

03-312-311 แรงงานสัมพันธ

3

3

0

6

03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

3

3

0

6

03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

รวม

21

21

0

42

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

หนวย
กิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

6

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-312-307 การจัดการปฏิบัติการ

3

3

0

6

03-312-308 การจัดการเชิงกลยุทธ

3

3

0

6

03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

3

0

6

03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

03-011-301 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

19

18

2

37

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

21

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
03-313-301 สหกิจศึกษาทางการจัดการ

หนวย
กิต
6

รวม

6

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

0

40

0

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
03-312-312 การจัดการระหวางประเทศ

หนวย
กิต
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวย
ตนเอง

3

0

6

03-312-313 การบริหารโครงการ

3

3

0

6

03-312-415 สัมมนาทางการจัดการ

3

3

0

6

03-312-315 การบริหารคาตอบแทน

3

3

0

6

03-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3

3

0

6

รวม

18

18

0

36

ชั่วโมง / สัปดาห = 18
คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
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01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบ
การนําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการเลือก
สื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดี ไ ทย ความหมายและประเภทของวรรณคดี มรดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
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01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นรายงาน
การประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ
การเขียนคําขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช สํ า นวนและโครงสร า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะนํ า ตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตาง ๆไดอยาง
เหมาะสม ไดแก การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนด
เงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and
study application
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01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกีย่ วเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกีย่ วกับคําศัพท และ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนยิ ามและการจําแนก
ประเภท การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ และ
บทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใช
โทรศัพ ท การนั ด หมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสิน คาและบริก าร การพูด ถึง
เปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษา และวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-206
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01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบ และ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main
ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การฟง
ระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะ
การฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives;
listening simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the
questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิธีการใช การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรม
การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึก
รายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and
tool using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance
forms; expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
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01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
การจองตั๋วและการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอ
ขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important information;
presenting information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ
ภาษาจีนขั้นพืน้ ฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถาม
เปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading
short messages; making a summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก วิช าการแปลพื้น ฐานและฝก การแปลข อ ความจากภาษาจีน เป น ภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยใน
สังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social
problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and human
relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human relationship
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความ
ขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
01-003-103
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Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร า งผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตาง ๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at
various levels
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01-003-106

สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการ
ที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from
socioeconomic, application of sufficiency economy philosophy
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01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบ
ของผูประกอบวิชาชีพตอการกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความ
รับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กํ า เนิ ด สมาคมประชาชาติ แ หง เอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต (อาเซี ย น) แนวคิ ด การ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎ
บัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development
in the ASEAN region
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01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for
conflict resolution
1.4 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษา
คนควา การอางอิง และบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ นฐานทางจิ ตวิ ทยา พัน ธุกรรม สิ่ง แวดลอมและพัฒนาการของมนุษ ย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
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01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป น มาของชนชาติ ไ ทย ลั ก ษณะสั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human
relationship and personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ
พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสราง
มนุษยสัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
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1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem ; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปร
สุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และ
การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้ องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วั ด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการ
ประยุ ก ต พื้ น ที่ แ ละปริ มาตร ค าสาธารณู ป โภค ดอกเบี้ ยและเงิ น ผ อ นชํ าระ ภาษี มู ลค า เพิ่ มและ
ภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and
application; area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
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1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลัง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั งสี แ ละกั มมั น ตภาพรังสี สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยา และ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural
resources and environment; environmental impact assessment and environment management
1.7 กลุมวิชาพลศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนี
มวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-124

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management
of team sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขัน
กีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and competition
management of individual sports; sports injuries and first aid
1.8 กลุมวิชานันทนาการ
01-006-101 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ นัน ทนาการ ความหมายและความสํา คัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความ
เหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types of
recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นัน ทนาการในการฝกอบรม ฝ กปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช ในการฝกอบรม และ
การเลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตาง ๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและ ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงิน
สําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีเงินสด และระบบใบสําคัญ
Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting
framework; principles and process of recording journal by double entries; recording of
accounting cycle; financial statements for merchandising and service firms; accounting for cash;
and voucher systems
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : - 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการ
จัดการ งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
รายงานเสนอฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อ
การตัดสินใจ และการวิเคราะหการลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit; accounting
information use for decision making; and investment analysis
03-211-101

หลักการตลาด
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาด กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด การแบงตลาด ลักษณะพฤติกรรมการซื้อแตละ
ตลาด สวนประสมทางการตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมทางการตลาด
กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูลทางการตลาด การตลาด
สํ าหรับ ธุ ร กิจ บริ ก าร การตลาดทางตรง การตลาดระหว า งประเทศ การประยุก ต เ ทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
Roles and importance of marketing and economy; developing marketing
concepts, activities and functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying
behavior; marketing mix; influence factors to marketing mix decisions; appropriate marketing
strategies for each marketing mix; marketing information systems; services marketing; direct
marketing; international marketing; application of new technology to marketing activities; ethical
and social responsibilities
03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษี
อากร ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection in
accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax;
specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา ละเมิด
ซื้ อ ขาย เช า ทรั พ ย เช า ซื้ อ จ า งแรงงาน จ า งทํ า ของ ยื ม ค้ํ า ประกั น จํ า นอง จํ า นํ า ตั ว แทน
นายหนา และทรัพยสินทางปญญา
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Introduction to general law; persons; things; juristic acts; contracts; violation;
sale; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage;
agency; brokerage; and intellectual property
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นาํ
การควบคุม เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Basic of elements in doing business; concepts, theories and development
in the management; organizational environment; planning; organizing; human resources
management; leading; controlling; modern management techniques
03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดยวิธีการ
ตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุมสินคาคง
คลัง การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส แบบจําลอง
แถวคอย และการจําลองสถานการณ
Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific decisionmaking methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control; linear
programming; project management techniques; games theory; queuing model; and simulation
03-411-101

การเงินธุรกิจ
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3(3-0-6)
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ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงิน รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน หลักการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ
Meanings and the importance of business finance, scope, roles and functions of
financial department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principle
of working capital management and capital budgeting; value of money; financial structure and
financing business funds
03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา ความ
ยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไร
จากการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ
รวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
General knowledge of microeconomics; demand, supply and pricing; elasticity of
demand and supply; theory of consumer behavior; production theory; cost; income and profit from
production; pricing and quantity of output in perfect competitive market and imperfect competitive markets
including factors of production
03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณรายได
ประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ การเงินการ
ธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝดกับการ
แกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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General knowledge of macroeconomics; meanings and computation of national
income, components of national income; computing of national income equilibrium; Money and
banking; public finance; employment , inflation and deflation along with macroeconomics
problems; international economics; and economic development
03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การอานและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวงหนี้
จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
Reading and writing English business letters; letters of enquiry, enquiry reply
letters; purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, replies to complaint
letters, collection letters; application letters, writing resumes and electronic-mails
03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศตอการจัดการธุรกิจ ชนิดของระบบ
สารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
ปจจุบัน การใชระบบเครือขายและบริการบนอินเตอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใช
โปรแกรมประยุกตในปจจุบัน
Meanings and roles of information systems on business management; types of
information systems used in organizations; application of computer in business; current computer
technology; usage of network system and the Internet services; usage of operation systems and
current application software
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03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความ
พรอมกอนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน
และการนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Meanings, importance, background and development of co-operative education;
preparation for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and
presentation
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
03-312-101 ภาวะผูนาํ
3(3-0-6)
Leadership
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาวะผูนํา บทบาทหนาที่ ทักษะของผูนํา แนวคิดทฤษฎี
เกี่ย วกับภาวะผู นํา พฤติ ก รรมและทั ศ นคติข องผูนํา การจูง ใจ การวางแผนและการตั ด สิ น ใจ
ภาวะผูนํากับการทํางานเปนทีม ผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยง
การพัฒนาภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา
Introduction to leadership; roles of leadership skills; concepts and theories of
leadership; behavior and leader’s attitude; motivation; planning and decision-making; leadership
and team working; leader and change management; conflict management; leadership
management, leader’s ethics
03-312-202

พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค ก าร ขอบเขตของพฤติ ก รรมองค ก าร
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ พฤติกรรมกลุม ทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน การสื่อสาร
ในองค ก าร ภาวะผู นํ า การจั ด การความขั ด แย ง ในองค ก าร อํ า นาจและการเมื อ งในองค ก าร
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สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน วั ฒ นธรรมและค า นิ ย มขององค ก าร ความเครี ย ด และ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงองคการ
Basic knowledge of organizational behavior; scope of organizational behavior;
individual behavior in organization; group behavior; attitude; motivation to work; organizational
communication; leadership; conflict management; power and politics in organization; working
conditions; culture and values of organization; stress and organizational change management
03-312-203

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย โครงสรางของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล บริหารคาตอบแทน การเลื่อนและการโยกยายตําแหนง การ
ออกจากงาน การจัดการสุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน วินัยและแรงงานสัมพันธ
Introduction to human resource management; human resource management
structure; job analysis; manpower planning; recruitment and selection; human resource training
and development; performance appraisal; compensation management; promotion and transfer;
resignment; management of health and safety at work; ethic and labor relations

3(3-0-6)
การจัดการสํานักงาน
Office Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานการจัดการสํานักงาน ความสําคัญและวิธีการจัดการสํานักงานอยาง
มีประสิ ทธิ ภาพ งานสารบรรณ เอกสารตาง ๆ การบริหารงานเอกสาร การบริหารลั กษณะทาง
กายภาพ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก การใช เ ครื่ อ งใช สํ า นั ก งานประเภทต า ง ๆ การจั ด การ
สํานักงานอัตโนมัติ การบริหารทรัพยากรมนุษยในสํานักงาน การพัฒนางานสํานักงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ
03-312-204
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Basic knowledge of office management; importance and methods of efficient
office management; document work; document management; physical characteristics
management and facilities; different types of office equipment; office automation; human
resource management in office; development of efficient office
03-312-205

ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําธุรกิจ ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ รูปแบบ
ความเปนเจาของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจดานการผลิต การตลาด สถาบันการเงิน เอกสารทาง
ธุรกิจ การขนสง การประกันภัย และการบริหารขอมูลดวยคอมพิวเตอร เพื่อเปนพื้นฐานแนวความ
คิดของการบริหารงานธุรกิจ ใหเกิดความเขาใจในกิจกรรมแตละดานของธุรกิจ
Introduction to business; general characteristics of business; types of business
entrepreneurship; business processes of production; marketing; financial institution; business
documents and shipment, insurance; computerized data administration as foundations for business
administration concept to understand all business activity aspects
03-312-306

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Quality and Productivity Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ประวัติและพัฒนาการของ
การจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและตนทุนคุณภาพ กลุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองคการ ปรมาจารยในการจัดการคุณภาพ แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่ม
ผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
Basic knowledge of quality management and productivity; history and
development of quality management; quality control and quality cost; quality control circle
and total quality management throughout organization; gurus in quality management; concept of
productivity; productivity measurement; techniques and tools for productivity improvement;
management system standards
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03-312-307

การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operation Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการปฏิบัติการ การผลิต และการปฏิบัติการ การจัดการ
คุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน
การพยากรณ การวางแผนการดําเนินงาน การจัดการสินคาคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี
Basic operation management, production and operation; quality management;
product and service design; business processes; supply chain management; forecasting; operation
planning; inventory management; just-in-time production
03-312-308

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
รายวิชาที่เรียนมากอน: 03-311-103 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ตองเรียบควบคู: ความรูพื้นฐานและภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะหภาพแวดลอม
ภายนอก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การกําหนดทิศทางขององคกร กลยุทธระดับตาง ๆ
และกลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับปฏิบัติการ หรือกลยุทธดําเนินงาน การ
นํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุม และการประเมินผลเชิงกลยุทธ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ
ทันสมัย การศึกษากรณีตัวอยางทั้งในระดับประเทศ และทองถิ่น
Basic knowledge and overall strategic management; external environment
analysis; internal environment analysis; direction of organization; various levels of strategy and
corporate strategy; business strategy; operational strategy; functional strategy; implementation of
the strategy; strategic evaluation; modern strategic management; case study in domestic and local
area
03-312-309

การเจรจาตอรอง
3(3-0-6)
Negotiation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง ความเขาใจเกี่ยวกับการเจรจาตอรอง
ประเภทของการเจรจาตอรอง การเจรจาตอรองทางธุรกิจ หลักการสําคัญของการเจรจาตอรอง
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ทฤษฎีความตอง การของการเจรจาตอรอง บรรยากาศในการเจรจาตอรอง ยุทธวิธีการเจรจาตอรอง
การเตรียมความพรอมเพื่อการเจรจาตอรองและศึกษาจากกรณีศึกษา
Introduction to negotiation; understanding of negotiation; types of negotiation;
business negotiation; principles of negotiation; theory of negotiation needs; atmosphere of
negotiation; negotiation tactics; preparation for negotiations and case studies
03-312-310

การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
รายวิชาที่เรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ความหมาย ประเภท และขอบเขตของ
การวิจยั ธุรกิจ แนวทางในการจัดทําโครงการธุรกิจ ปญหาและขอสมมติฐานทางสถิติ การรวบรวม
และจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะห การแปลความหมาย การรายงานผล การศึกษาดวยวิธีออก
สนาม
ทําโครงการ
Introduction to business research; definition, types and scope of business
research; guidelines for preparation of business projects; problems and statistical hypothesis; data
collection; data analysis; interpretation and report the findings; field research study
03-312-311

แรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labour Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานแรงงานสัมพันธ การจ างแรงงาน การจางทําของ การคุมครอง
แรงงาน วิ นั ย ในการทํ างาน การเลิ ก จาง คาชดเชย ข อบั งคับเกี่ ย วกั บการทํางาน สภาพการจา ง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การยื่นขอเรียกรอง การเจรจา การระงับขอพิพาท การปดงาน
การนัดหยุดงาน การกระทําอันไมเปนธรรม การเลิกจางที่ไมเปนธรรม คาทดแทน การประกันสังคม
ศาลแรงงานและการดําเนินคดีแรงงาน
Basic knowledge of labour relations; hiring; employment; labour protection;
discipline of working; layoff; recompense; regulations on working conditions; employment
agreement with the employer; filing claim, negotiation; settlement of disputes; lock-out and
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strikes; unfair labour practice, and unfair dismissal; compensation; social security; labour courts
and labor litigation
03-312-312

การจัดการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-311-103 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมในการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ กลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการการตลาดระหวางประเทศ การเงิน
ระหวางประเทศ การจัดโครงสรางและการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และบทบาทของผูบริหาร การควบคุมและจริยธรรมธุรกิจระหวางประเทศ
Basic international business; environment of international management;
international strategy management; international marketing management; international finance
management; structure and human resource management; cultural difference management and
role of executive; control and international business ethics
03-312-313

การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-411-101 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานการบริ ห ารโครงการ แนวคิ ด และหลั ก การกํ า หนดโครงการ
การวางแผน และออกแบบโครงการ การดําเนินการโครงการ การควบคุม และทีมงานโครงการ
การประเมินผลโครงการ
Basic knowledge of project management; concepts and principles of initiate
project; planning and design of project; project operation; control and project teams; project
evaluation
03-312-314

การบริหารคาตอบแทน
3(3-0-6)
Compensation Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-
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ความรูพื้นฐานการบริหารคาตอบแทน ความสําคัญของการบริหารคาตอบแทน
ความสัมพันธและความแตกตางระหวางคาจาง เงินเดือน และคาตอบแทน รูปแบบ ทฤษฎี และ
หลักเกณฑที่ใชในการจายคาตอบแทน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารคาตอบแทน การประเมินคางาน การกําหนดอัตราเงินเดือน การสํารวจเงินเดือน และ
การจัดทําโครงสรางเงินเดือน วิธีการบริหารโครงสรางเงินเดือน การจายคาตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ
นอกเหนือจากคาจางและเงินเดือนที่สามารถสรางแรงจูงใจในการทํางาน
Basic knowledge of compensation management; importance of compensation
management; relationship and difference among wage, salary and compensation; forms,
theories and criteria in making compensation; economics, society, business and other factors
affecting compensation management; job evaluation; salary rate; survey of salaries and salary
structure; method of salary structure management; other forms of compensation apart from wage
and salary that can create incentive to work
03-312-415

สัมมนาทางการจัดการ
3(3-0-6)
Seminar in Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :สัมมนาทางการจัดการ วิเคราะหปญหาสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรธุรกิจ ฝก
ปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นการมีสว นรวม และกระบวนการตัดสินใจในองคกรธุรกิจ วิเคราะห
และอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกีย่ วกับวิชาชีพในองคกรธุรกิจ โดยใชพนื้ ความรูทางทฤษฎีการ
บริหารธุรกิจ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยใชกรณีศกึ ษา
อภิปราย
Seminar in management, analysis of critical problems in business organization;
sharing opinion; decision making procedure in business organization; analysis and discussion any
problems in business career based on business administration theory to solve problems affected on
business running by case study
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
03-313-301
สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6 (0-40-0)
Co-operative Education for Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญตาม
ขอกําหนด และกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทํา และนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Working in a job position focusing on each student’s area of concentration under
cooperative education guidelines and regulation; 16-week duration of co-operative education
including completion of co-operative education report process
03-313-302

การฝกงานทางการจัดการ
3(0-40-0)
Practice for Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในองค ก รต า ง ๆ หรื อ สถานประกอบการในลั ก ษณะงาน
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และนักศึกษาตองจัดทํารายงาน
สรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in organizations or company relating to human resource
management for not less than eight weeks with students’ summary report after training
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
03-313-303 การวางแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาคัดเลือก
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Recruitment Selection
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการสรรหาคั ด เลื อ ก
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหตลาดแรงงาน การพยากรณความตองการ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน กระบวนการการสรรหาการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย เทคนิค
การสรรหาคัดเลื อก เครื่องมือในการสรรหาคัดเลือก การทดสอบ การสัมภาษณ งาน การ
ปฐมนิเทศ การทดลองงานและการบรรจุแตงตั้ง
General knowledge of human resource planning and recruitment selection;
human resource planning processes; labour market analysis; human resource forecasting; job
analysis; recruitment and selection process; recruitment and selection techniques; instruments of
recruitment and selection; testing; interviews; orientation; probation and placement
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03-313-304

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขอบขายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ระบบและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการพัฒนาปจเจก
บุคคล การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนาองคการ ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย แนวโนมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Basic knowledge of human resource development; scope of human resource
development; system and process of human resource development with individual development;
career development; problem and barrier in human resource development; trends in human
resource development
03-313-305

นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Innovation and Tools in Human Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
สมรรถนะในการทํางาน การบริหารทรัพยากรมนุษย กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย กลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย รูปแบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง กับ
นวัตกรรมใหมๆ เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบวิธีการทํางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อ
นําไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายขององคการที่กําหนดไว
Introduction to innovation tools in human resource management; competency;
human resource management; human resource management strategy; human resource
development strategy; types of human resource management and development related to new
innovation; tools for human resource management developing system to meet organization’s
vision and goal
03-313-306 การบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
3(3-0-6)
Performance Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-
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ความรู พื้ น ฐานการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน ความแตกต า งของการวั ด และ
ประเมินผล หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล แนวคิดการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธระหวางการประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานการวิเคราะหงาน ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานสมัยใหม รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอยางจากองคการภาครัฐและธุรกิจเอกชน
Basic knowledge of performance management; differences between
measurement and evaluation; criteria and methods of verification of evaluation tools; concepts of
performance management; relationship between performance appraisal and performance
management; processes of performance management; job analysis; modern system of
performance management; case studies of government and private organizations
03-313-307

การบริหารการเรียนรูในองคการ
3(3-0-6)
Learning Management in Organization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการบริหารการเรียนรูในองคการ ขอบเขตการเรียนรูของพนักงานใน
องคการ การออกแบบการเรียนรู กิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรู การศึกษาการจัดทําแผนที่
การเรียนรู การจัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูสําหรับพนักงานเฉพาะกลุม การบริหาร
องคความรูขององคการ
Basic knowledge of learning and management in organizations; scope of
employee’s learning in organizations; design of learning; activities to enhance learning; mapping
of learning; individual learning plan; learning of specific group of staff; organizational knowledge
management
03-313-308

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Information System for Human Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ประเภทของ
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย การใช
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย โปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมบริหาร
คาจางเงินเดือน ประยุกตใชระบบสารสนเทศในการทํางาน
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Basic knowledge of information system for human resource management; types
of information technology systems; information system for human resource management; using
human resource management program; performance evaluation program; the salary administration
program; application of information technology in workplace
03-313-309

การบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
Conflict Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกั บ การบริ ห ารความขั ด แย ง องค ป ระกอบของความขั ด แย ง
เทคนิค และกระบวนการบริหารความขัดแยง ทักษะในการบริหารความขัดแยง การเสริมสราง
ความฉลาดทางอารมณ การปลูกฝงจิ ต สํา นึก จริ ย ธรรมทางดา นการแข ง ขั น ในการประกอบ
ธุรกิจ การพัฒนาองคการการเรียนรูจากกรณีความขัดแยงในองคการ
General knowledge of conflict management; elements of conflict; techniques
and conflict management; skills in conflict management; enhancing emotional intelligence;
awareness of ethics in business competition; development in learning organization from case
study of organizational conflicts
03-313-310

การบริหารทีมงาน
3(3-0-6)
Teamwork Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานการบริ ห ารที ม งาน องค ป ระกอบของที ม งาน การจั ด ตั้ ง ที ม
บทบาทของผูนําทีมและสมาชิก เทคนิคการบริหารทีม ทักษะความสามารถของทีม วิธีการเปน
ผูรวมทีมที่ดี ขอดีขอเสียของการบริหารดวยทีมงาน การบริหารทีมงานเสมือนจริง
Basic knowledge of teamwork management; composition of teamwork;
establishment of team; role of team leaders and members; team management technique; skills
of team; guides to be good members of teamwork; pros and cons of managing by teamwork;
virtual team management
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03-313-311

การนําเสนอและเทคนิคการเปนวิทยากร
3(3-0-6)
Presentation and Trainership Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการนําเสนอและเทคนิคการเปนวิทยากร หลักการของการนําเสนอ
ตอการงานและธุรกิจ กระบวนการนําเสนอ การเตรียมแผน รูปแบบและจิตวิทยาในการนําเสนอ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชสื่อประกอบการนําเสนอ บทบาท จรรยาบรรณ และลักษณะวิทยากร
ที่ดี เทคนิ ค วิ ธี ก ารพู ด และกิ จ กรรมประกอบการนํ า เสนอ การจั ด บรรยากาศสิ่ ง แวดล อ มใน
การเรียนรู
Basic knowledge of presentation and trainership skills; principles of work and
business presentation; presentation process; preparation of planning; styles and psychology of
presentation; personality development; media for presentation; role ,ethic and characteristics of
good trainers; speech techniques and activities during presentation; setting learning environment
03-313-312

จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Ethics in Human Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม บทบาทเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมใน
สังคมและองคการทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนา
จริยธรรมในองคการธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมบทบาทขององคการ
ภาครัฐและเอกชนตอการสงเสริมจริยธรรม
Basic of business ethics, concepts and theories of ethics; role concerning ethics
and code of professional conduct in human resource management; influential factors in ethics of
business society and organization ; decision of ethics; issues of business ethics; development of
ethics in business organization; role of business and social responsibilities of public and private
organizations on ethical promotion
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03-313-313

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Safety and Health Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการและกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย สภาพแวดล อ มที่ ดี ใ นการทํ า งาน
การจัดการความปลอดภัย แนวทางในการสงเสริมและการจูงใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน
Basic knowledge of safety and health management; principles and laws related
to safety and health management; good environment in workplace; safety management; ways of
promotion and motivation related to health and safety in workplace
03-313-314

การจัดการทรัพยากรมนุษยภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
Human Resource Management in ASEAN
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในภูมิภาคอาเซียน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภายใตความแตกตางทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิภาคอาเซียน การ
จัดการทรัพยากรมนุษยประเทศลาว กัมพูชา พมา มาเลเชีย สิงคโปร อินโดนีเชีย บรูไน ฟลิปปนส
และ เวียดนาม เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรมนุษยภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ
General knowledge of human resource management in ASEAN; human
resource management under different cultures, politics, economics and societies of ASEAN;
human resource management in Laos, Cambodia; Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia,
Philippines, Brunei and Vietnam; comparison human resource management of ASEAN and other
regions
- แขนงวิชาวิชาการจัดการทั่วไป
03-314-301 การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจและการลงทุน
Business Trends and Investment Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-

3(3-0-6)
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ความรูพื้นฐานการวิเคราะหแนวโนมธุรกิจและการลงทุน สภาพขององคการ
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย สภาพแวดลอมและ
บรรยากาศทางดานการลงทุน โดยแยกตามประเภทและชนิดของธุรกิจ
Basic knowledge of business trends and investment analysis; condition of
various organizations in both domestic and foreign countries influencing, business operation in
Thailand; investment environment and climate divided by categories and types of business
03-314-302

การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
New Venture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ ลักษณะของการเปน
ผูประกอบการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ การวิเคราะหธุรกิจ การเริ่ม
ดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเปนไปได การจัดทําแผน
ธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ การนําเสนอแผนธุรกิจ ปญหาและแนวโนมในการประกอบธุรกิจ
Basic knowledge of new venture and entrepreneurship; characteristics of
entrepreneurship; factors affecting on entrepreneurship; business establishment; business analysis;
business startup; business opportunities analysis and evaluation feasibility study; business
planning and business development; presentation of business plan; business trends and problems
03-314-303

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Information System for management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการจัดการ ซอฟแวรสําหรับการวางแผน ซอฟแวรสําหรับการจัดการทรัพยากรกิจการ
ซอฟแวรสําหรับประสานการทํางานในกิจการ
Basic knowledge of information system for management; practices in
management software packages; software for planning; enterprise resource management software;
enterprise collaboration software
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03-314-304

การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
รายวิชาที่เรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรู พื้ น ฐานการจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดย อ มและขนาดกลาง การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ขนาดยอม และขนาดกลาง การจัดการวางแผนการ การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การ
จัดการบัญชีการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย กฎหมายเกี่ยวธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลาง
การจัดการธุรกิจขนาดกลาง การฝกจัดทําแผนธุรกิจ
Basic knowledge of small and medium business management; small and medium
business settlement; planning management; production management; marketing management;
financial accounting management; human resource management; law concerning small and
medium business; medium business management; practice of business plan
03-314-305

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองคการ
3(3-0-6)
Organizational Change and Innovation Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานการจั ด การการเปลี่ ย นแปลงและนวั ต กรรมในองค ก าร
การเปลี่ยนแปลงในองคการ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ภายในและภายนอก การจั ด การการต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นาองค ก าร การเป น
ผูประกอบการ การพัฒนาความคิดสรางสรรค แนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมในองคการ
Basic knowledge of organizational change and innovation management;
organization change; process of change; internal and external change response; change
resistance management; organizational development; entrepreneurship; creativity development;
concepts and development of organizational innovation
03-314-306

จิตวิทยาองคการ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาองคการ ความหมายและขอบเขตของจิตวิทยา
องคการ ความแตกตางระหวางบุคคลกับการทํางานในองคการ พฤติกรรมของบุคคลในองคการ
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การสรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน ทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจและขวัญ
กําลังใจในการทํางาน การออกแบบงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน สุขภาพจิตในองคการ
ความเหนื่อยลา การสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาบุคคลากร
Introduction to organizational psychology; definition and scope of organizational
psychology; individual differences working in organizations; behavior of individual in
organization; human relations at work; attitude and motivation at work; satisfaction and morale at
work; work design and physical working condition; mental health in organization; fatigue;
recruitment and personnel development
03-314-307

เทคนิคการจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเทคนิคการจัดการสมัยใหม ทฤษฎีการจัดองคการ แนวทางการ
จัดการสมัยใหม บทบาทผูบริหารหรือผูนําในยุคโลกาภิวัตน จริยธรรมในการบริหารธุรกิจ การบริหาร
องค ก ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เทคนิ ค การจู ง ใจ การทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม การจั ด การ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองคการ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการที่ใชในองคการสมัยใหม
Basic knowledge of modern management techniques; organizational management
theories; modern management approach; executive or leaders role in globalization; business
administration ethics; good governance organization administration; motivation techniques; team
working; change management; organizational development; management tools and techniques in
modern organization
03-314-308

การสื่อสารภายในองคการ
3(3-0-6)
Organizational Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานการสื่ อ สารภายในองค ก าร องค ก ารกั บ การสื่ อ สาร มนุ ษ ย กั บ
การสื่อสาร ลัก ษณะและรูป แบบของการสื่ อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร เครื อขายการสื่อ สาร
กิจกรรมการสื่อสารในองคการ กลยุทธการสื่อสารในองคการ
Basic knowledge of communication in organization; organization and
communication; human and communication; characteristics and form of communication;
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communication behaviors; communication network; organizational communication activities;
organizational communication strategy
03-314-309

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม บทบาทเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมในสังคมและองคการทางธุรกิจ
การตัดสินใจทางจริยธรรม ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาจริยธรรมในองคการธุรกิจ บทบาท
ของธุ รกิจ กับความรับผิด ชอบต อสังคม บทบาทขององคการภาครัฐและเอกชนตอการสงเสริม
จริยธรรม
Basic knowledge of ethics, concepts and theories of ethics; roles concerning
ethics and code of professional conduct; factors influencing ethics in society and business
organization ; decision of ethics; business ethics problem; development of ethics in business
organization; role of business and social responsibilities; role of public and private organizations
to promote ethics
03-314-310

กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
Industrial and Labour Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานกฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน การจางแรงงาน การจางทําของ
กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายการทํางานของคนตางดาว กฎหมาย
ประกั น สั ง คม การดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ แรงงาน พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน กฎหมายทรั พ ย สิ น
ทางปญญา
Basic knowledge of industrial and labour law; employment; labour protection
law; labour relations law; foreign worker law; social security law; labour case deliberation
factory act; intellectual property law
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03-314-311

การจัดการธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจภูมิภาคอาเซียน การจัดการธุรกิจดานวัตถุดิบ
การตลาด การเงินภูมิภาคอาเซียน การจัดการทรัพยากรมนุษยภูมิภาคอาเซียน กลยุทธการจัดการ
ธุ ร กิ จ อาเซี ย น จั ด การธุ รกิ จ ประเทศลาว กั มพู ชา พมา มาเลเชี ย สิงคโปร อินโดนีเชี ย บรู ไน
ฟลิปปนส และเวียดนาม เปรียบเทียบการจัดการธุรกิจภูมิภาคอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ
General knowledge of ASEAN business management; raw material business
management, marketing, finance in ASEAN; human resource management in ASEAN; ASEAN
strategic business management; business management in Laos, Cambodia; Myanmar, Malaysia,
Singapore, Indonesian, Brunei, Philippines; and Vietnam; comparison of business management
between ASEAN and other regions with other regional
- แขนงวิชาวิชาการจัดการการประกอบการ
03-315-301 หลักการประกอบการธุรกิจ
3(3- 0-6)
Principles of Business Operation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การจัดตั้งและกระบวนการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะของผูประกอบการ ประเภท
ของผูประกอบการ บทบาทของผูประกอบการตอเศรษฐกิจและสังคม การจัดการการผลิต การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการเงิน การจัดการดานการตลาด การวิเคราะหปญหาและ
โอกาสของผูประกอบการ การแสวงหาโอกาสใหมของธุรกิจ แผนธุรกิจ แนวคิดในการเลือกธุรกิจ
และรูปแบบของการลงทุน การจัดการธุรกิจที่เริ่มดําเนินการเพื่อกําไรและการเติบโต
Establishment and process of business operation; characteristics of entrepreneur;
types of entrepreneur; roles of entrepreneur in economy and society; production management;
human resource management, financial management; marketing management; entrepreneur’s
problems and opportunities analysis; seeking of new business opportunities; business plan;
concepts of business selection and forms of investment; management of young enterprise for
profit and growth
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03-315-302

การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ กระบวนการเขียนแผนธุรกิจสําหรับ
การจัดตั้งธุรกิจใหม เครื่องมือในการเขียนแผนธุรกิจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับแผนธุรกิจ แนวคิดใน
การดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบและมีเอกภาพ หลักการการเขียนแผนธุรกิจ วิธีการนําเสนอแผน
ธุรกิจตอธนาคาร สถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขอสนับสนุนทางดานเงินทุนหรือเชิญชวน
ผูอื่นใหมารวมทุน
Introduction to business plan writing; business plan writing process for new
business establishment; business plan writing tools; factors concerning business plan; concepts of
systematic and united business management; principles of business plan writing; business plan
presentation process to bank and financial institution for financial support and other joint ventures
03-315-303

การจัดการธุรกิจสากลสําหรับผูประกอบการ
3(3 - 0 - 6)
Global Business Management for Entrepreneurs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการธุรกิจสากลสําหรับผูประกอบการ กระบวนการและ
แนวทางปฏิบัติในการทําธุรกิจกับผูรวมทุนในต างประเทศ ลักษณะและรูปแบบธุรกิจ รวมทุน
การแสวงหาและการประเมิ น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การร ว มลงทุ น กลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ร ว มลงทุ น
ภาษีพิธีศุลกากร มาตรการทางการคาระหวางประเทศ กฎ ระเบียบปฏิบัติของธุรกิจระหวาง
ประเทศ
Basic knowledge of global business management for entrepreneurs; processes
and practices for foreign business partners; characteristics and forms of capital joint venture;
seeking and evaluating joint venture; joint venture management strategies; custom clearance tax;
international trade measures, rules and regulations of international business
03-315-304

การจัดการองคการสําหรับเจาของธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management for Business Owners
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการองคการสําหรับเจาของธุรกิจ ประเภท รูปแบบ
องคการ การจัดองคการสําหรับผูประกอบการ การเลือกรูปแบบองคการ สภาพแวดลอมทั้ง
ภายใน สภาพแวดลอมภายนอก การกําหนดกลยุทธองคการ วัฒนธรรมขององคการ และ
การสรางวัฒนธรรมองคการ การจัดการขอมูลขาวสารเพื่อใชในการดําเนินการจัดการองคการ
Introduction to organization management for business owners; types of
organizational; organization for entrepreneurs; organizational type selection; internal and external
environment; organizational strategies determination; organizational culture; organizational
culture building; information management for organizational operation
03-315-305

กลยุทธการสรางธุรกิจใหมและเครือขายธุรกิจ
3(3-0-6)
New Venture Strategies and Business Network
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลยุทธการสรางธุรกิจใหมและเครือขายธุรกิจ กลยุทธ
รูปแบบตางๆ ในการสรางธุรกิจใหม ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการกําหนดกลยุทธในการสรางธุรกิจ
ใหม ชวงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งธุรกิจใหม การประเมินโอกาสของตลาด ขอบเขตของ
การสรางธุรกิจใหม เงื่อนไขของตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ การสรางเครือขายธุรกิจในรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแก แฟรนไชส รานสะดวกซื้อ ระบบธุรกิจขายตรงในรูปแบบตาง ๆ ปจจัยที่มีอิทธิผล
แนวโนมในอนาคตตอการประกอบธุรกิจประเภทเครือขาย
Introduction to new venture strategies and business network; different types of
strategies to set up a new business; factors affecting to process of creating strategies to set up a
new business; suitable period for new business establishment; assessment of market opportunities;
scope of new business; market conditions; strategic planning; creation of business networks in
various forms such as franchise, stores, direct sales business in different ways; factors influencing
future trends for business networks
03-315-306

การวิเคราะหและการพยากรณธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Analysis and Forecasting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับของการวิเคราะหและการพยากรณธุรกิจ ความสําคัญของ
การวิเคราะหและพยากรณเชิงปริมาณตอการดําเนินธุรกิจ วิธีการพยากรณเพื่อการตัดสินใจทาง
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ธุรกิจโดยศึกษาโมเดลตางๆ ขอมูลอนุกรมเวลาของยอดขาย กําไร ราคาหุน ดัชนีทางเศรษฐกิจ
เพื่อใชทํานายแนวโนมของธุรกิจในอนาคต เปรียบเทียบโมเดลตาง ๆ ที่นํามาประยุกตใชเพื่อหา
โมเดลที่ดีที่สุด การใชซอฟแวรสําเร็จรูปเพื่อประยุกตใชกับการพยากรณทางธุรกิจ ศึกษาตัวอยาง
จากกรณีศึกษาของบริษัทที่ใชการพยากรณในการดําเนินธุรกิจจริง
Introduction to business analysis and forecasting; importance of analysis and
quantitative forecasting business; forecasting methods for business decision making by study of
various models, time series data of sales; profits, stock price; economic index to predict future
business trends; comparison of different models in application; application of software package to
forecast business; study of case studies of companies that use forecasting
วิสาหกิจรวมทุน
3(3-0-6)
Private Equity and Venture Capitals
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิสาหกิจรวมทุน ลักษณะและรูปแบบของกองทุนรวม
เพื่อรวมลงทุนประเภทวิสาหกิจ แหลงเงินทุน การวิเคราะหโอกาสและการลงทุน วิธีการจัดการ
ธุรกิจรวมทุนตามสัดสวนของการลงทุน การจัดสรรผลประโยชนจากการทําธุรกิจรวมกัน
กฎเกณฑในการแบงสวนของกิจการเมื่อตองการเลิกกิจการหรือขายทอดตลาด กรณีศึกษาของ
กิจการรูปแบบตาง ๆ
Introduction to private equity and venture capitals; characteristics and patterns of
mutual funds for enterprise; investment source of funds; analysis of opportunities and investment;
venture capital management in proportion of investment; allocation of business profits; rules of
division of company liquidation or auction; case studies of various forms of business
03-315-307

03-315-308

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)
Innovation and Change Management for Entrepreneurs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูประกอบการ
สภาพแวดลอม ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอการ
ผลิตสินคาและบริการ
กระบวนการดําเนินงาน การสรางนวัตกรรมใหม ๆ สําหรับธุรกิจ
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ผูประกอบการ กลยุทธในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับธุรกิจผูประกอบการ
บทบาทในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจผูประกอบการ
Basic knowledge of innovation and change management for entrepreneurs;
economic; political, social, cultural and technological environment affecting on production of
goods and services; implementation process; innovation creativity for business entrepreneurs;
building competitive advantage strategy for business entrepreneurs; roles of leadership in
business entrepreneur changing
03-315-309

กฎหมายสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Law for Entrepreneur
รายวิชาที่เรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานกฎหมายสําหรับผูประกอบการ หลักกฎหมายสําคัญที่เจาของธุรกิจ
จะต อ งทราบเพื่ อ ประโยชน ใ นการวางแผนเลื อ กประเภทองค ก ารธุ ร กิ จ ให เ หมาะสมกั บ การ
ดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจโดยอาศัยนิติกรรมสัญญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของกับตั๋วเงิน การบริหารสัญญาธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ
Basic knowledge of entrepreneur; important principles of law for business owner
to choose business organization type in accordance with management; business operation under
legal act; civil and commercial code; principles of law related to bill of exchange; business
contract management; intellectual property law; other laws concerning business establishment
03-315-310

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการความเสี่ยง วิเคราะหลักษณะ และรูปแบบความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในองคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การวางแผน และการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อ
กําหนดนโยบาย วิธีการและการดําเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง การปองกัน และควบคุม
ความเสี่ยง การฝกอบรมบุคคลในองคการเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิด
ได
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Basic knowledge of risk management; analysis of characteristics and patterns of
possible risk organization; environment analysis planning and risk analysis to determine policy;
procedures and operations for risk management; prevention and risk control; training personnel in
organization to prepare for possible risk management
03-315-311

การเปนผูป ระกอบการธุรกิจในอาเซียน
3(3-0-6)
Entrepreneurs in ASEAN
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-315-301 หลักการประกอบการธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ในอาเซี ย น บทบาทของผู ป ระกอบการอาเซี ย นต อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
สภาพแวดล อมการประกอบธุ รกิ จ การในอาเซีย น การจั ด การการผลิต ในอาเซี ย น การจั ด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย อ าเซี ย น การจั ด การด า นการเงิ น อาเซี ย น การจั ด การด า นการตลาดอาเซี ย น
การเปนผูประกอบการธุรกิจประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา มาเลเชีย สิงคโปร อินโดนีเชีย บรูไน
ฟ ลิ ปป นส และเวี ย ดนาม วิ เ คราะห ป ญ หา และโอกาสของผู ป ระกอบการในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบของการลงทุนในอาเซียน
Basic knowledge of entrepreneurs in ASEAN; characteristics of entrepreneurs
in ASEAN; role of ASEAN entrepreneurs in economy and society; business environment in
ASEAN: production management in ASEAN; ASEAN human resource management; financial
management in ASEAN; marketing management in ASEAN; entrepreneurship in Thailand, Laos
Cambodia, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines, and Vietnam;
analysis of problems and opportunities for entrepreneurs in ASEAN; concept of business
selection and forms of investment in ASEAN
03-315-312

จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ
3(3-0-6)
Ethics for Entrepreneur
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม บทบาทเกี่ยวกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมในสังคมและองคการทางธุรกิจ
การตัดสินใจทางจริยธรรม ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาจริยธรรมในองคการธุรกิจ บทบาท
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ของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทขององคการภาครัฐและเอกชนตอการสงเสริม
จริยธรรม
Basic knowledge of ethics, concepts and theories of ethics; role concerning
ethics and code of professional conduct; factors influencing ethics in society and business
organization; decision of ethics; business ethics problem; development of morality in business
organization; role of business and social responsibility; role of public and private organization to
promote ethics
- แขนงวิชาวิชาการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน กระบวนการ
จัดการ โลจิสติกส การขนสง การจัดการสินคาคงคลัง การดําเนินการรับคําสั่งซื้อและการ
บริการลูกคา โครงสรางและกระบวนการของหวงโซอุปทาน การกระจายตลาดในหวงโซอุปทาน
กลยุทธการจัดซื้อจัดหาและการผลิต การบูรณาการเครือขายและการดําเนินงาน การวางแผน
ทรัพยากรกิจการ กลยุทธในการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกสและ
หวงโซอุปทานระหวางประเทศ
General knowledge of logistics and supply chain management; logistics
process; transportation; inventory management; order processing and customer services;
structure and process of supply chain; marketing distribution in supply chain; procurement and
manufacturing strategies; network and operational integration; enterprise resource planning;
strategies in logistics and supply chain management; international logistics and supply chain
management
03-316-302

การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Planning and Control
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-
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ความรูพื้นฐานการวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส การปฏิบัติการวางแผน
โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน กรอบการวางแผนกระบวนการโลจิสติกส การวางแผนเครือขาย
องคการ และการจัดการ การพัสดุ และการผลิต ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ แนวโนมในอนาคต
Basic knowledge of logistics planning and control; planning operations, logistics
and supply chain; planning framework of logistics process; network planning; organization and
management; procurement and production; related information; future trends
การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง นโยบายและวัตถุประสงคของ
การจัดการสินคาคงคลัง ตนทุนของสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ระบบการควบคุม
สินคาคงคลัง การกําหนดปริมาณของสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการ การวางแผนความ
ตองการวัสดุ กลยุทธในการควบคุมสินคาคงคลัง กิจกรรมหลักของคลังสินคา การออกแบบ
คลังสินคา วัตถุประสงคและพันธกิจของการจัดการคลังสินคา กลยุทธการเลือกทําเลที่ตั้งของ
คลังสินคา ประเภทของคลังสินคา ประโยชนของคลังสินคา
Introduction to inventory and warehouse management: policies and purposes of
inventory management; cost of inventory; types of inventory; inventory control system;
determining amount of inventory; demand forecasting; material requirements planning; inventory
control strategies; main activities of warehouse; warehouse design; purpose and mission of
warehouse management; strategies of warehouse selection; types of warehouse; benefits of
warehouse
03-316-303

03-316-304

การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
3(3-0-6)
Purchasing and Materials Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดซื้อ และการจัดการวัสดุ ความสําคัญของการจัดซื้อ และการ
จัดการวัสดุ การวางแผน และการจัดการวัสดุในหวงโซอุปทาน กระบวนการจัดซื้อจัดหา การ
คัดเลือกซัพพลายเออร และความสัมพันธกับซัพพลายเออร การกําหนดราคา การบริการขนสงใน
การจัดซื้อ การจัดซื้อระหวางประเทศ กลยุทธในการจัดซื้อ และการจัดการวัสดุ

68

Basic knowledge of purchasing and materials management; importance of
purchasing and materials management; materials management in supply chain; procurement
procedures; supplier selection and supplier relationship; price determination; purchasing transport
service; international purchasing; strategies of purchasing and materials management
03-316-305

กลยุทธโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Logistics and Business Supply Chain Strategies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานกลยุทธโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทางธุรกิจ กระบวนการจัดสง
ทางธุรกิจ การจัดการกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสง การขนสง สินคาคงเหลือ คลังสินคา
การเคลื่อนยาย การรับคําสั่งซื้อ การไหลของขอมูล การบริการลูกคา การดําเนินการเพื่อให
การเคลื่อนยายสินคาไดรับประสิทธิผลสูงสุด เมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมด การปฏิบัติจัดสงทาง
ธุรกิจในสภาวะแวดลอมตาง ๆ
Basic knowledge of logistics and business supply chain strategies; business
logistics process, management of logistics activities; transportation; inventory; warehousing,
handling; order processing; information flow; customer services; handling for the most
effective logistics compared to total cost; practices of business logistics in various environment
03-316-306

โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานโลจิสติกสระหวางประเทศ ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจ
ระหวางประเทศและหนาที่ที่เกี่ยวของ กลยุทธในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
ระบบการคาอิเลคทรอนิกส กฎหมายโลจิสติกสระหวางประเทศ ขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของในการจัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษา
Basic knowledge of international logistics; importance of logistics to
international business and related functions; international logistics system management
strategies; electronic trading system; international logistics laws; information and technology
related to international logistics system management; case studies
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03-316-307

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Information System for Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส การจัดการระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูล และการนําไปใชในการวางแผนและการดําเนินงานโลจิสติกส การประยุกตใช
โปรแกรมสําหรับการพยากรณ การจัดการตารางการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง การคิด
ตนทุนและคาบริการขนสง การบริหารการจัดเก็บสินคาและเคลื่อนยายสินคา การจัดตารางเวลา
การปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม
Basic knowledge of information system for logistics; database information
system management and implementation for planning and logistics operations; application of
software for forecasting; production schedules management; inventory management; costing and
transport charge; products storage and transport management; schedule performance; application
of information technology used to develop and enhance performance of industrial logistics system
logistics industry
03-316-308

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการขนสง
3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และสภาพแวดล อ มในการขนส ง
บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการดําเนินการดานการขนสง
การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการประเมิน การควบคุมการผลิต
การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม
Introduction to transport safety and environment; provisions and regulations
related to transport safety and environment; settlement of preventive and soluble measures;
problem analysis and evaluation; production control; storage; conveyance and transport of
dangerous goods; new technology for environmental management

70

03-316-309

การจัดการการบริการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Service Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการการบริการโลจิสติกส บทบาทของการบริการ
ในโลจิสติกส การดําเนินงานและกลยุทธของการบริการ ประเภทของการบริการที่เกี่ยวกับโลจิ
สติกส การพยากรณความตองการสําหรับการบริการ การจัดการบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก
การใหความสะดวกแกลูกคา การจัดการดานบริการลูกคา คุณภาพการบริการ การออกแบบการ
บริการทางโลจิสติกส
Introduction to logistics service management; role of logistics services;
operations and service strategy; types of service related to logistics; forecasting demand for
services; facility service management; customer accommodation; customer service management;
service quality; logistics service design
03-316-310

กฎหมายโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายโลจิสติกส กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการ
โลจิสติกส กฎหมายการจัดซื้อจัดจางสําหรับสินคาและบริการ กฎหมายการซื้อขายสินคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายการชําระราคาในทางการคาระหวางประเทศ กฎหมายการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ กฎหมายการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายการนําเขาสินคาและการสงออก
สินคา กฎหมายการจัดเก็บในคลังสินคาและเทอรมินัล
Introduction to logistics law; laws concerning logistics management; good and
service procurement law; international trading law; international trade settlement law;
international goods transport law; multimodal transport law, import export law; warehouse and
terminal storage law
03-316-311

ธุรกิจระหวางประเทศ
International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-

3(3-0-6)
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ความรูพื้นฐานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การขยายตัวและวิวัฒนาการของ
วิสาหกิจขามชาติ
บทบาทและความสําคัญของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ปจจัยดาน
เศรษฐศาสตรการเมือง กฎหมาย ภาษี และวัฒนธรรมตางๆ การดําเนินงานและการบริหารงานของ
ธุรกิจขามชาติและประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน บทบาท หนาที่และความสําคัญขององคการคา
ระหวางประเทศ การวางแผนกลยุทธ การดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ การจัดการ
ทางการตลาด การแสวงหาโอกาสในการแขงขัน การตัดสินใจในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
ของผูประกอบการธุรกิจ
Basic knowledge of international business ; expansion and evolution of oversea
enterprise; role and importance of international business management; factors of political
economics, law, tax and culture; operation and management of oversea enterprise and
globalization issues; role, duty and importance of international trade organization, strategic
planning; international marketing operation; marketing management; competitive opportunity
seeking; decision making on international transaction management of business entrepreneur
03-316-312

จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Ethics in Logistics Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม บทบาทเกี่ยวกับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมใน
สังคมและองคการทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนา
จริยธรรมในองคการธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทขององคการ
ภาครัฐ และเอกชนตอการสงเสริมจริยธรรม
Basic knowledge of ethic, concepts and theories of ethics; role of ethics and code
of professional conduct in logistics management; factors influencing ethics in society and business
organization; decision of ethics; business ethics problem; development of morality in business
organization; role of business and social responsibilities; role of public and private organization,
to promote ethics
03-316-313 การจัดการโลจิสติกสภูมิภาคอาเซียน
3(3-0-6)
Logistics Management in ASEAN
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-316-301 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :-
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ความรู พื้ น ฐานการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ภู มิ ภ าคอาเซี ย น กลยุ ท ธ ใ นการจั ด การ
ระบบโลจิสติกสอาเซียน การจัดการระบบโลจิสติกสประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมา มาเลเชีย
สิงคโปร อินโดนีเชีย บรูไน ฟลิปปนส และเวียดนาม วิเคราะหปญหาระบบโลจิสติกสในภูมิภาค
อาเซียน ระบบการคาอิเลคทรอนิกส ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสอาเซียน และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
Basic knowledge of logistics management in ASEAN; strategies in management
of logistics system in ASEAN; logistics system management in Thailand, Laos, Cambodia,
Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia, Brunei, Philippines and Vietnam; analysis of
logistics system problems in ASEAN; electronic trading system; logistics system management in
ASEAN; information and technology related to logistics system in ASEAN and related case
studies
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นางจิรพร มหาอินทร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางฐิตินันท พงษคะเชนทร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางอนงค ไตวัลย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ผศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

น.บ.

นิติศาสตร

ศศ.บ.

การจัดการ
ทั่วไป
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2540
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2545
มหาวิทยาลัย
สุโขทัย
ธรรมาธิราช,2553
วิทยาลัยครู
จอมบึง,2531
มหาวิทยาลัย
นเรศวร,2545
วิทยาลัยครู
เชียงใหม,2535
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม,2547
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม,2544
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2534

ผศ.

อาจารย

บธ.ม.
ศศ.บ.

4

นายศุภศิษฏ เรงมีศรีสุข
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

บธ.ม.

การจัดการ
ทั่วไป
การบริหาร
องคการ
อุตสาหกรรม
บริการ
บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา

ศศ.ม.
ศศ.บ.

5

นางศรีนาย คุเณนทราศัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับที่

1

2

ชื่อ-นามสกุล

นางพีรญา เชตุพงษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายตุลา มหาพสุธานนท
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

ผศ.

กศ.ม.

ธุรกิจศึกษา

บธ.บ.

การจัดการ

วท.ม.

จิตวิทยา
อุตสาหกรรม
บริหารรัฐกิจ

ผศ.

ร.บ.
3

นางระจิตรา ศุภดิลกลักษณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

วท.ม.

บธ.บ.
4

นายชูชัย พิทักษเมืองแมน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

ค.อ.ม.

ศษ.บ.
5

6

นางทัศนีย โพธิสรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางพัชรินทร พรภูอภิสิทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

กศ.ม.

ผศ.

บธ.บ.
บธ.ม.

ศศ.บ.
7

น.ส.บุญเรียม ทะไกรราช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

กศ.ม.

ค.บ.

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษยและ
องคการ
บริหารงาน
บุคคล
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2543
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมา
ธิราช,2532
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2542
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,2526
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหาร
ศาสตร, 2548

มหาวิทยาลัยพายัพ,
2521
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ,
2544
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,2530
ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2543
การเลขานุการ วิทยาลัยเกริก,2524
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2535
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,2524
ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2542
ธุรกิจศึกษา
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม,2534

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

75
ลําดับที่

8

ชื่อ-นามสกุล

น.ส. พรประภา แสงสิน
เจริญชัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

น.ม.
กศ.ม.

ค.บ.
น.บ.
9

นายมนัส บุญวงศ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.

10

นางมาเรียม นะมิ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

ปร.ด.
บธ.ม.
คอม.

บธ.บ.
11

วาที่ ร.ต. สมนึก แกววิไล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

บธ.ม.

ร.บ.

กศ.บ.

12

น.ส. นวรัตน ชวนะโชติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

น.ม.
น.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
9
9
9
9
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2546
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2542
ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครู
สวนดุสิต,2527
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2527
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร,2537
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2531
9
9
9
9
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2553
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2545
บริหารอาชีว สถาบันเทคโนโลยี
และเทคนิค
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ,
ศึกษา
2539
การบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยี
สํานักงาน
อาชีวศึกษา,2520
9
9
9
9
การจัดการและ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
การบริบัณฑิต, 2533
หารองคการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
สุโขทัย
ธรรมาธิราช,2544
พลศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2522
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคําแหง,2548
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2534
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ลําดับที่

13

14

15

16

17

18

ชื่อ-นามสกุล

นางเนตรนภา ปนเงิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางพนิตนาถ เย็นทรัพย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางศรีสุดา อยูแยมศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายเลอสรร สุวรรณนาคร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางลลิดา จูมโสดา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

อาจารย

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

ธุรกิจศึกษา

ค.ม.
น.บ.

พื้นฐาน
การศึกษา
นิติศาสตร

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

คอม.

บริหารอาชีว
และเทคนิค
ศึกษา

ค.บ.

การบริหาร
โรงเรียน
นิติศาสตร

อาจารย

อาจารย

ผศ.

อาจารย

อาจารย

น.ม.
น.บ.ท.

เนติบัณฑิต
ไทย

น.บ.

นิติศาสตร

น.ม.

นิติศาสตร

น.บ.ท.

เนติบัณฑิต
ไทย

น.บ.

นิติศาสตร

บธ.บ.

การจัดการ

จากสถาบัน
ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
พ.ศ. ....
2555 2556 2557 2558
9
9
9
9
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2545
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2530
จุฬาลงกรณ
9
9
9
9
มหาวิทยาลัย,2532
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2529
9
9
9
9
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2545
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา
พระนครเหนือ,
2539
วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา,2527
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคําแหง,2548
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
สภา,2523
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2521
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคําแหง,2547
สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติ
สภา,2540
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2535
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
สยาม,2545
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก
จิตวิทยา
อุตสาหกรรม

1

นายชาคริต บุญชัยเสรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

วท.ม.

2

น.ส. พรเพ็ญ ไตรพงษ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

-

น.ม.

-

วท.ม.

4

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2541
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2547
จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม เกษตรศาสตร,
2541

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(4) กล า แสดงออก และสามารถนํ า องค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ ทั้ ง ภาคทฏษฎี และปฎิ บั ติ ไ ป
ประยุกตใชได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทํ า โครงงานหรื อ งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาต อ งเป น การบู ร ณาการความรู วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
แกปญหา หรือ ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวมโครงงานจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง
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เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและหรือ
ผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เป น การศึ ก ษาโดยนํ า ความรู ทั้ ง หมดที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง การจั ด ทํ า
โครงการ วิจัยธุรกิจ ปญหาและขอสมมติฐานทางสถิติ การรวบรวมและจัดระเบียบขอมูล การ
วิเคราะห การแปล ความหมาย การรายงานผล ดวยการออกภาคสนามทําโครงการ โดยมีขอบเขต
โครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและมีการนําเสนองานวิจัยตออาจารยทปี่ รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางเหมาะสม มีความรูความสามารถในการทําวิจัยธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การนําเสนองานวิจัย
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองจัดทำเคาโครงการวิจัยธุรกิจเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผนในเคา
โครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมินโครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่คณะกรรมการกําหนดตาม
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

2.มีความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ

5.มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มี
พื้นฐานไมดี
- กําหนดใหใชเอกสารประกอบการสอน
หนังสือตําราเปนภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาไทย
- มีรายวิชาทีส่ อนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาตาง ๆ
- เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานในรายวิชาตาง ๆ
- สงเสริมใหมีการอภิปรายทางวิชาการอยาง
เหมาะสม
- มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบตองานที่ทํา เชน การเขาชั้นเรียนที่ตรง
เวลา การสงงานที่มอบหมาย เปนตน
- ใหนักศึกษาทํางานเปนทีมในรายวิชาตาง ๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเอง
และองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กํ า หนดใหมี วัฒ นธรรมองคก ร เพื่อ เป น การปลูก ฝ งใหนั ก ศึก ษามีร ะเบี ย บวินั ย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้น
ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริต
ในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เช น การยกย อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า ดี ทํ า ประโยชน แ ก ส ว นรวม เสี ย สละ ด า นการประกอบวิ ช าชี พ
เนนเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเปนสําคัญ รวมทั้งมุงเนนการใชประโยชนจากองค
ความรู ท างการศึ ก ษาทั้ ง ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บั ติ ในการป อ งกั น และการแก ไ ขปญ หาสั ง คม
ทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาทีม่ อบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือ
การเขารวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชน
ตอสังคม
(6) ประเมินจากความซื่อสัตย จรรยาบรรณในการทํางาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษา
ทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและ
วิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระตามหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู
ทักษะ และวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการจัดการตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
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2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน น หลั ก การทางทฤษฎี และ
ประยุก ตทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใ ห
เปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการ
เรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ
การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนว
ทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห และ สรุ ป ประเด็ น ป ญ หาสามารถ
ประยุ ก ต ค วามรู แ ละทั ก ษะกั บ การแก ไ ขป ญ หาทางการจั ด การธุ ร กิ จ
ไดอยางเหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
(2) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
(3) ประยุกตใชศาสตรดานตาง ๆ กับสถานการณจริง โดยใชปญหาเปนตัวกระตุน
ใหเกิดการเรียนรู การอภิปรายกลุม
(4) กลยุทธในการตั้งโจทยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของรายวิชาใหนกั ศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ จากการแสดงออก
ทางกระบวนการคิดและการแกไขปญหา ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู การเขียน
บทความวิชาการ การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการ
และสังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้ง
การวางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ปรับตัวไดดี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนได
สวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาส สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ตลอดจนสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให มี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานกับผูอื่นขามหลั กสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ บุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษา
คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปญหาในดานตางๆ ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุม
บุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษา
คนควาองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเ สมือนจริ ง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฏี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจ
ไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
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ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสมั พันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

5

1

2

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

●

   ●

●

  ●

●

●

●

●

●

01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

  ●

●

 ●

  ●

●

●

●

●

  ●

  ●

●

01-001-107 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ

●

  ●

 ●

●

 ●

●

●

●

●

●

  ●

●

01-001-109 วรรณคดีไทย

●

   ●

 ● ●

●

●

●

 ●      ●

01-001-110 การเขียนเชิงวิชาชีพ

●   ● ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ●
                   

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

●

3

    ● ●
●

●
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109

มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง
สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา

02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-001-104 คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-101 วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากร

1




ทักษะการวิเคราะหเชิง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

4

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ ในการ
จัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูทกั ษะ และวิธีการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางการจัดการตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ สังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งการวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
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สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม ตลอดจนสามารถแกไข
ขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหาเชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคลตาง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควาองค
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1











2











3











4











ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5











1











2











3











ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4











1











2











3











03-111-101 หลักการบัญชี
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
03-211-101 หลักการตลาด
03-311-101 การภาษีอากร
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ
03-311-103 หลักการจัดการ
03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
03-411-101 การเงินธุรกิจ
03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
           
ในงานธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1











2











3











4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา
1
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1 
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

03-312-101 ภาวะผูนํา

03-312-202 พฤติกรรมองคการ

03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย

03-312-204 การจัดการสํานักงาน

03-312-205 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ

03-312-306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 
03-312-307 การจัดการปฏิบัติการ

03-312-308 การจัดการเชิงกลยุทธ

03-312-309 การเจรจาตอรอง

03-312-310 การวิจัยทางธุรกิจ


คุณธรรม จริยธรรม

2













3













4













 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5













1













2













3













ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4













1













2













3













1













2













3













4













ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

03-312-311 แรงงานสัมพันธ

                   

03-312-312 การจัดการระหวางประเทศ
03-312-313 การบริหารโครงการ

                   
                   

03-312-314 การบริหาคาตอบแทน

                   

03-312-415 สัมมนาทางการจัดการ
03-313-301 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
03-313-302 การฝกงานทางการจัดการ
03-313-303 การวางแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาคัดเลือก






03-313-304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

03-313-305 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย

                   

03-313-306 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
03-313-307 การบริหารการเรียนรูในองคการ

                   
                   

03-313-308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
03-313-309 การบริหารความขัดแยง

                   
                   

03-313-310 การบริหารทีมงาน

                   

03-313-311 การนําเสนอและเทคนิคการเปนวิทยากร

                   

03-313-312 จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
03-313-313 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

03-313-314 การจัดการทรัพยากรมนุษยภูมิภาคอาเซียน
03-314-301 การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจและการลงทุน

                   
                   

03-314-302 การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

                   

03-314-303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

                   

03-314-304 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง

   
   
   
   
   

03-314-305 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองคการ
03-314-306 จิตวิทยาองคการ
03-314-307 เทคนิคการจัดการสมัยใหม
03-314-308 การสื่อสารภายในองคการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-314-309
03-314-310
03-314-311
03-315-301
03-315-302
03-315-303
03-315-304
03-315-305
03-315-306
03-315-307

จริยธรรมทางธุรกิจ
กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
การจัดการธุรกิจอาเซียน
หลักการประกอบการธุรกิจ
การเขียนแผนธุรกิจ
การจัดการธุรกิจสากลสําหรับผูประกอบการ
การจัดการองคการสําหรับเจาของธุรกิจ
กลยุทธการสรางธุรกิจใหมและเครือขายธุรกิจ
การวิเคราะหและการพยากรณธุรกิจ
วิสาหกิจรวมทุน

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-315-308
03-315-309
03-315-310
03-315-311
03-315-312
03-316-301
03-316-302
03-316-303
03-316-304

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูประกอบการ
กฎหมายสําหรับผูประกอบการ
การจัดการความเสี่ยง
การเปนผูประกอบการธุรกิจในอาเซียน
จริยธรรมสําหรับผูป ระกอบการ
การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส
การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-316-305
03-316-306
03-316-307
03-316-308
03-316-309
03-316-310

กลยุทธโลจิสติกสและหวงโซอุปทานทางธุรกิจ
โลจิสติกสระหวางประเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
ความปลอดภัยและสภาพ แวดลอมในการขนสง
การจัดการการบริการโลจิสติกส
กฎหมายโลจิสติกส

03-316-311 ธุรกิจระหวางประเทศ
03-316-312 จริยธรรมทางโลจิสติกส
03-316-313 การจัดการโลจิสติกสภูมิภาคอาเซียน

การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ปญญา
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวั ด ผล และการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ให กํ า หนดระบบทวนสอบในทุ ก รายวิ ช า ทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิ บั ติ จะต อ งสอดคล อ งกั บ
กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออกขอสอบหรือ
กําหนดกลไกและกระบวนการสอบ มีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการ ประเมินขอสอบ การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการประเมินของอาจารย สวนการทวน
สอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ดวย
การติดตามภาวะ การมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่ไดมาเปนขอมูลใน
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอตรง
ตามสาขาหรื อ ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ภายใน 1 ป โดยทํ า การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต
แตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต ต อ ความรู ค วามสามารถที่ ไ ด เ รี ย นรู จ ากหลั ก สู ต ร ที่ ใ ช ใ น
การประกอบอาชี พ หรื อศึก ษาตอ
พรอมกับเปด โอกาสให มีการเสนอข อคิ ด เห็ น ใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่
คาดหวังหรือตองการจากหลักสูตรตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยพเิ ศษและผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู องคความรู และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและ
สังคมในปจจุบันมากยิ่งขึน้
(6) ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
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- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และ
เป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษา
ตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ เสริมสราง
ประสบการณวิชาชีพดานการจัดการกับองคการ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจยั สรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
และวิจัยเปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการ ทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี

เปาหมาย
1.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให
กาวหนาทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากร
ผูสอนที่เปนผูนําดานการพัฒนา
องคความรูและสามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู ทักษะตรง
ตอความตองการของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

การดําเนินการ
1. จัดหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF)
และ สกอ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร ทุก ๆ 5 ป
3. กําหนดใหอาจารยผูสอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเปนผูที่มปี ระสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญ และมีจํานวน
อาจารยไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
4. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหมกี ารอบรมศึกษาดู
งานและตางประเทศ

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิง
ไดกับมาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด ความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ตอบสนองความตองการของ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
3. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน
4.มีการศึกษาดูงานเพื่อนํามา
พัฒนาหลักสูตร
5. รายงานผลและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนโดยการ
สํารวจความตองการของ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการกําลังคนในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเปน
ขอมูลพัฒนาหลักสูตร มีการ
สํารวจสถานประกอบการ วา
ตองการบัณฑิตมีคุณสมบัติ
อยางไร เพื่อนํามาพัฒนา
หลักสูตร
6. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
เอกชน และผูใชบัณฑิตเขามามี
สวนรวมพัฒนาหลักสูตร

การประเมินผล
และเอกชน
6.ประเมินผลรายวิชาสหกิจ
ศึกษาจากสถานประกอบการ
ผลการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ
เอกชน ซึ่งมีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร

2.สงเสริมการเรียนรูเชิงรุก
กระตุนใหเกิดความใฝรูและ
เสริมสรางการคิดวิเคราะหเพือ่
การแกไขปญหาและพัฒนาองค
ความรู
3.ประเมินผลมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจดั สรรงบประมาณประจําป
และเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง และมีหองสมุดของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาการจัดการอยางพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดใหมีหองประจําสาขา
1. มีหองประจําสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดใหหองสมุดคณะ/พื้นที่ใน 2. มีหองสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การใหบริการหนังสือ วารสาร การใหบริการหนังสือ
การเรียนรูใหเพียงพอ โดย มี
หองเรียน หองปฏิบัติงานของ เกี่ยวกับสาขา
วารสารเกี่ยวกับสาขา
3. จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรมการ 3. มีพื้นที่สงเสริมกิจกรรม
บุคลากรพื้นที่ในการให
คําปรึกษาหองสมุดคณะ/พื้นที่ เรียนรู เชน บอรดประชาสัมพันธ การเรียนรู เชน บอรด
ในการใหบริการหนังสือตํารา เว็บไซต มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธเว็บไซต มุม
เฉพาะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา ทางวิชาการการใหคําปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
วิชาการการใหคําปรึกษา
เพียงพอ
สนับสนุนเรียนการสอน เชน
4. มีสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
คอมพิวเตอรอนิ เตอรเน็ท
สนับสนุนเรียนการสอน เชน
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและผู ส อน
จะต อ งประชุ ม ร ว มกั น ในการวางแผนจั ด
การเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม
หลักสูตร และไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพเิ ศษ
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สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหกับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาการจัดการ จึงกําหนดนโยบายวาจะตองมีการเชิญอาจารย
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรจะตองเปนผูมีประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมี
ความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมความรูในดาน
ตางๆ ใหกับบุคลากรเปนระยะ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษา กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาได
โดยอาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนต อ งกํ า หนดชั่ ว โมงให
ปรึกษา (Office Hours) เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเข า รั บ การปรึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการเรี ย นรู
อย า งมี ร ะบบ การให ข อ มู ล ย อ นกลั บ จากผลการศึ ก ษาและการประเมิ น ด า นต า ง ๆ เพื่ อ ให
นักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใน
รายวิชานัน้ ได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปดและ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก ๆ 5 ป มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
นายจาง (ทุก ๆ ปการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความกาวหนาในการทํางานของ
บัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี)
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
X
–

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-
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มีการดําเนินกิจกรรม
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน การ
สอนนั้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู เ รี ย น โดยอาจารย ผู ส อนจะต อ งประเมิ น ผู เ รี ย นในทุ ก ๆ
หั ว ข อ
วามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียน มีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน จะสามารถชี้ ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมี
การดําเนินการวิจัย ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ให นั ก ศึ ก ษาได มี ก ารประเมิ น ผลการสอนของอาจารย ใ นทุ ก ด า นทั้ ง ด า นทั ก ษะ กลยุ ท ธ
การสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา
และการใช สื่อการสอนในทุกรายวิชา
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทํารายงาน/ โครงการ ซึ่งอาจารยสามารถ
ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับ
ศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม ดาน
สถานประกอบการ สัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
ดานผูทรงคุณวุฒิเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน อยาง
นอย 3 คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้น ๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นสามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

