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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Business Administration Program
in International Business (English Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ชื่อยอ (ไทย):
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Business Administration (International Business)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.B.A. (International Business)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
University of Applied Sciences Wurzburge-Schweinfurt,FHWS ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ในปการศึกษา 2557
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ผูนําเขา สงออก ผูเจรจาสินคา (Exporter, Importer , Intertrader)
2. ผูกระจายสินคา ( Distributor)
3. ผูประสานธุรกิจระหวางประเทศ (International Coordinator)
4. นักวิเคราะหงานดานตางประเทศ (International Job Analyst)
5. ผูใหคําปรึกษาดานกลยุทธ (Business Strategy Consultant)
6. เจาหนาทีต่ รวจตราภาษีศุลกากร(Customs Clearance Officer)
7. เจาหนาทีน่ ําเขาสงออก (Import-Export Officer / Manager Officer)
8. ผูจัดการระหวางประเทศ/เจาหนาที่ปฎิบัติงานตางประเทศ (International Management/Expatriate)
9. ผูประสานงานการคาระหวางประเทศ(International Commodities Trader)
10. ผูจัดการดานโลจิตติกส (Logistics Manager)
11. ผูจัดการดานนําเขาสง (Export-Import Manager)
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นางวราพันธ มุงวิชา ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย M.B.A. (Business Administration), 1987
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายสารสิทธิ์ บุพานนท ตําแหนงอาจารย Ph.D.(Business Administration), 2554
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายกําพร สุวรรณฉิม ตําแหนงอาจารย M.sc. (Management), 2549
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
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4. น.ส.พรประภา แสงสินเจริญชัย ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย น.ม. (กฎหมายธุรกิจ), 2546
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
5. นายกําธร นิมิตภัทร ตําแหนง อาจารย, บช.ม. (การบัญชี),2539
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –
2559) ที่ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค เนื่องจากการที่ประเทศไทยเปน
สมาชิกกลุมขอตกลงทางการคาและขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทําใหมีการแขงขัน การใชขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีความหลากหลาย ซึ่งเปนขอตกลงของประเทศในกลุมอาเซียนที่จะ
สรางศักยภาพดานเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหตลาดแรงงานมีการแขงขันกันแบบเสรีมากขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียน
การสอนที่สามารถเปดโอกาสใหกับผูเรียนสามารถเลือกหลักสูตรและแผนการเรียนที่เหมาะสม และเทียบโอน
ไดอยางเสรี อันสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3 เนนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ในการใชการ
บริหารจัดการความรู ที่เนนทั้งทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณจริง โดยเนน
การสรางทักษะ 3 ดาน คือ ดานการวางแผนและการวิเคราะหทางธุรกิจ ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุงเนน ใหนักศึกษาเพิ่มพูนความรูในดานการวิจัย ซึ่งเปน
พื้นฐานของการเพิ่มองคความรูใหมทางวิทยาการตางๆ ในการประกอบวิชาชีพ อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
วิจัยที่ 3 ที่เนนดานการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ ในสถานการณที่ยุคขอมูลขาวสาร มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในการบูรณาการความรูแขนงตางๆ
ทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ความสะดวกและความเหมาะสมในการแปลงขอมูล
ขาวสาร และการใชเครื่องมือตางๆ ในการสนับสนุนใหประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในเชิงธุรกิจในทุกๆ ดาน ซึ่งองคประกอบเหลานี้ อยูภายใต
กระบวนการบริหารจัดการดานทรัพยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทาง
วิชาชีพทั้งตอตนเองและสวนรวม
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตร เพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดมีการพิจารณาจากจุดเดนทางดานสังคม
และวัฒนธรรมไทย ที่เปนเอกลักษณและเปนสิ่งที่อยูคูกับประเทศมาชานาน การใหความชวยเหลือดวยรอยยิ้ม
และไมตรีจิต การสงเสริมใหมีการแบงปนความรูที่เปนภูมิปญญาไทย ซึ่งเปนการสรางโอกาสดีและกอใหเกิด
องคความรูใหม การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอ
สังคม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีในสังคมและชุมชนโดยการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ เพื่อ
สรางความมั่นคงใหกับสังคมและชุมชน ลดการทําลายสิ่งแวดลอม อันทําใหคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศ
ไทยไดอยูอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากที่ประเทศไทยกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเขตการคาเสรี(Free Trade Zone)
เปนปจจัยภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง โดยเฉพาะการกําหนดรายวิชาสําหรับผูเรียน จะตองให
ความสําคัญกับการเรียนรูกลยุทธระดับสากล (Global Strategy) และกลวิธี (Tactic) ทางการบริหารเฉพาะดานทีม่ ี
ความเหมาะสมเปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง และมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นในระดับประเทศและระดับสากล พัฒนาบุคลากรที่มีความรู ทักษะทางปญญา และความชํานาญอยางมือ
อาชีพ มีคุณธรรมและจริย ธรรม และสอดคลองกับวิสัย ทัศนของมหาวิ ทยาลัย ที่ตองการเป นผู นําในการจั ด
การศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ ส ง ผลกระทบต อ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งที่จะเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต อันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานและทุนตางชาติไดเปดกวางขึ้น
ทั้งหมดจะสงผลโดยตรงตอผูปฏิบัติงาน ทั้งในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะคุณสมบัติเฉพาะในดาน
ต า งๆ ที่ เ ป น ความคาดหวั ง ของผู ว า จ า งที่ ต อ งการแรงงาน ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถของผูเรียนในดานตางๆตั้งแต การใชภาษาตางประเทศของผูเรียน การเสริมสรางโลกทัศนและ
วิสัยทัศนผูเรียนใหมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มิใชเฉพาะ
แคในประเทศเทานั้น แตยังตองเขาใจในพลวัตในระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพใหผูเรียนไดมี
ความสามารถที่ออกไปแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการ
การถ า ยทอดความรู และสรางมู ลค า เพิ่ ม ให แ ก ชุมชน องค ก าร โดยเน น ความคิ ดสร างสรรค ความรู ที่เ ป น
ประโยชนตอชุมชน รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชชีวิตอยางพอเพียง
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกลุมวิชาแกนธุรกิจใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ
การเทียบโอน การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ ง มั่ น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ
บนพื้นฐานดานสั งคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณ ภาพและมี ความสามารถพร อมเข าสูก าร
ประกอบอาชีพ ตามความตองการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กลาววา “สรางคนสูงาน
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อ ผลิตบั ณ ฑิตที่มีความรู ดา นการบริหารจั ด การธุรกิจ ทั้ง ภายในประเทศ และระดั บสากล
การเปนผูประกอบการ โดยเขาใจหลักการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน อยางเปนระบบ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีทักษะดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ สามารถปฏิบัติงานได
จริงผานการฝกประสบการณจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
1.2.3 เพื่อสรางบัณฑิตใหสามารถออกไปประกอบอาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศทั้งภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจและราชการ อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยยอมรับ
ความเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมกันทางสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กําหนด

กลยุทธ
 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
สอดคลองกับความตองการ
ความตองการของ
ของอุตสาหกรรมและการ
ผูประกอบการดาน
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลิต

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน  สนับสนุนบุคลากรดานการ
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางาน
ใหมีประสบการณจากการ
บริการวิชาการแกองคกร
นํา ความรู มาปฏิบัติงานจริง
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
 การศึกษาตอ
 การฝกอบรม - ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ตามหลักของมทร.พระนคร หลักของUMAP(UCTS) และหลักของประเทศสหภาพยุโรป (ECTS)
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสายวิชา หรือเทียบเทา
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑ/ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษอยูในเกณฑพอใช ตองปรับปรุงใหมี
ความสามารถใหอยูใ นเกณฑดี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.
2.4.1 สําหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูทางดานภาษาอังกฤษในเกณฑพอใช กอนเปดภาคการศึกษา
คณะกรรมการหลักสูตรจะจัดใหมกี ารเรียนปรับพื้นฐานดานภาษาอังกฤษ
2.4.2 ใหความรูก ับนักศึกษาในการสืบคนขอมูลจากระบบฐานขอมูล e-Book และระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
25
25
25
25
25
ชั้นปที่ 2

-

25

25

25

25

ชั้นปที่ 3

-

-

25

25

25

ชั้นปที่ 4

-

-

-

25

25

รวม

25

50

75

100

100

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

25

25
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

รวม

คาบํารุงการศึกษา

600,000

1,200,000 1,675,000 2,275,000 2,275,000 7,725,000

คาลงทะเบียน

570,000

1,140,000 1,410,000 2,010,000 2,010,000 7,140,000

คาธรรมเนียมการศึกษา

47,500

95,000

112,500

160,000

160,000

575,000

เงินงบประมาณแผนดินคา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,250,000
สนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมรายรับ
1,467,500 2,685,000 3,447,500 4,695,000 4,695,000 16,690,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

2558

2559

1. คาใชจายบุคลากร

180,000

180,000

180,000

180,000

180,000

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

904,000

1,458,000 1,710,000 2,214,000 2,214,000

ก. งบดําเนินการ

3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)

-

-

-

366,875

671,250

861,875

-

-

1,173,750 1,173,750

1,450,875 2,309,250 2,751,875 3,567,750 3,567,750

ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

75,000

150,000

150,000

150,000

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

1,450,875 2,384,250 2,901,875 3,717,750 3,717,750
25

50

75

100

100

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
15 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
37 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
45 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา ( 0 = ไมระบุสาขาวิชา 7 = สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ )
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนศิลปศาสตร (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
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 15 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 9 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

3(3-0-6)

01-002-220

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

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)
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

01-003-112

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

01-003-113

สันติศึกษา (Peace Studies)

3(3-0-6)

01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)

3(3-0-6)

01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

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 ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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)
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 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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)
 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101 หลักการบัญชี(Principles of Accounting)
3(2-2-5)
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ(Management Accounting)

3(3-0-6)

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)

3(3-0-6)

03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information Systems and Computer Usage in Business)
ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
(Introduction to International Business)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

3(2-2-5)

03-712-101
03-011-301

3(3-0-6)
1(0-2-1)
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03-212-401

 กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ประกอบดวย
การตลาดระหวางประเทศ(International Marketing)

3(3-0-6)

03-212-404

การจัดการการตลาด(Marketing Management)

3(3-0-6)

03-312-307

การจัดการปฏิบัติการ(Operation Management)

3(3-0-6)

03-312-312

การจัดการระหวางประเทศ(International Management)

3(3-0-6)

03-412-203

การเงินระดับโลก(Global Finance)

3(3-0-6)

03-414-404

เศรษฐศาสตรโลก (Global Economics)

3(3-0-6)

03-712-302

การนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
(Import and Export for International Business)
การเจรจาตอรองทางธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Negotiation and Presentation)
การวิจยั ทางธุรกิจระหวางประเทศ(International Business Research)

3(3-0-6)

03-712-303
03-712-304
03-712-305
03-712-306
03-712-307
03-712-308
03-712-309

การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
(Strategic Management for International Business)
สัมมนาทางธุรกิจระหวางประเทศ(Seminar in International Business)
จริยธรรมทางธุรกิจในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
(Business Ethics in Dynamic World)
พฤติกรรมผูบริโภคในระดับสากล( Global Consumer Behavior)

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

สภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของสมาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Politics and Economy of ASEAN)
03-712-410 การบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Project Management)
 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้
03-713-411
สหกิจศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ
6(0-40-0)
(Co-operative Education in International Business)
ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางดานธุรกิจระหวางประเทศ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงานดานธุรกิจ
ระหวางประเทศ
03-713-421
การฝกงานดานธุรกิจระหวางประเทศ
3(0-40-0)
(Practice for International Business)
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03-312-101

และเลือกศึกษาใหครบ 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
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)

03-314-303

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Information System for Management)

3(3-0-6)

03-314-304

3(3-0-6)

03-713-312

การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
(Small and Medium Business Management)
การจัดการขามวัฒนธรรม(Cross Cultural Management)

3(3-0-6)

03-713-313

ภูมิภาคศึกษา (Regional Studies)

3(3-0-6)

03-713-314

ธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืน(Green Business and Sustainability)

3(3-0-6)

03-713-315

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม(Intercultural Communication)

3(3-0-6)

03-713-316

การบริหารจัดการระดับสากล(Global Management)

3(3-0-6)

03-713-317

ธุรกิจในโลกโลกาภิวัตน(Business in Globalization)

3(3-0-6)

03-713-418

กฎหมายการคาระหวางประเทศ (International Business Transaction)

3(3-0-6)

03-713-419

การบริหารความมั่งคั่งและการจัดการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศ
(Wealth & Investment Management in International Business)
เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติและนวัตกรรมสําหรับบริษัทขามชาติ
(Internet and Innovation for Multinational Corporate)

3(3-0-6)

03-713-420

3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยคูสัญญาในตางประเทศ (MOU)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
02-00x-xxx
02-00x-xxx
01-002-xxx
01-00x-xxx

วิชากลุมคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
วิชากลุมคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
วิชากลุมภาษาตางประเทศ

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

01-002-101

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตร
ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

03-311-103

หลักการจัดการ

3

3

0

6

01-00x-xxx

วิชากลุมพลศึกษานันทนาการ

1

0

2

1

รวม

19

18

2

37

ชั่วโมง / สัปดาห = 20

01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-111-101 หลักการบัญชี

3

2

2

5

03-211-101 หลักการตลาด

3

3

0

6

03-311-102 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ

3

3

0

6

3

3

0

6

1

0

2

1

19

17

4

36

ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจ
ระหวางประเทศ
01-00x-xxx วิชากลุมพลศึกษานันทนาการ
รวม

หนวยกิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

ทฤษฎี ปฏิบัติ

16

01-00x-xxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษย
ศาสตร
01-002-xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

3

3

0

6

03-114-102 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

3

0

6

03-411-101 การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค

3

3

0

6

3

2

2

5

18

17

2

35

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 19

01-002-xxx

วิชากลุมภาษาตางประเทศ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

03-xxx-xxx

วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

03-712-203

การเจรจาตอรองทางธุรกิจ

3

3

0

6

03-311-101

การภาษีอากร

3

3

0

6

03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค

3

3

0

6

03-412-203

การเงินระดับโลก

3

3

0

6

รวม

18

18

0

36

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ชั่วโมง / สัปดาห = 18

ทฤษฎี ปฏิบัติ

17
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
01-00x-xxx
03-xxx-xxx
03-312-312
03-312-307
03-414-404
03-712-303

หนวยกิต

วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษย
3
ศาสตร
วิชาชีพเลือก 2
3
การจัดการระหวางประเทศ
3
การจัดการปฏิบัติการ
3
เศรษฐศาสตรโลก
3
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ
3
ระหวางประเทศ
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห = 18
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

03-212-401
03-412-203
03-712-302
03-712-305
03-712-309
03-xxx-xxx
03-011-301

0

3
3
3
3
3

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

18

0

36

3
3
3

3
3
3

0
0
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
6
6

3

2

2

5

3

3

0

6

3
1
19

3
0
17

0
2
4

6
1
36

หนวยกิต

การตลาดระหวางประเทศ
การเงินระดับโลก
การนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
สภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของ
สมาคมอาเซียน
วิชาชีพเลือก 3
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รวม

3

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 21

ทฤษฎี ปฏิบัติ

18

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
03-713-411

6

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

6

0

40

0

หนวยกิต

สหกิจศึกษาดานธุรกิจระหวาง
ประเทศ
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 40
ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
03-212-404
03-712-304
03-712-306
03-712-307
03-712-308
03-712-410

3
3
3
3

3
2
2
3

0
2
2
0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6
5
5
6

3
3

3
3

0
0

6
6

18

16

4

34

หนวยกิต

การจัดการการตลาด
การวิจยั ทางธุรกิจระหวางประเทศ
สัมมนาทางธุรกิจระหวางประเทศ
จริยธรรมทางธุรกิจในโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภคในระดับสากล
การบริหารโครงการระหวาง
ประเทศ
รวม

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห = 20
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยายบุคคล
การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และการ
บรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
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 : การใชภาษาระดับสูงขึ้นเพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ไดแก
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวหนังสือพิมพ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงานและการศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison; instructions and
warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and study application
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ และบทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison; instructions; notice
and labels; process description and abstracts
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01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคน การใชโทรศัพท
การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทํา
ธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
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
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบ และโครงสรางของ
ประโยค 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 : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงระดับ
ประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟ งเพื่ อจับ
ใจความและเทคนิคการฟง
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
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01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือและวิธีการใช
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ การอานปายประกาศและสัญลักษณ การกรอกแบบฟอรมการซอมและบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ การบันทึกรายงาน
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
01-002-218 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสนทนาในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและ
การเสนอให 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 : รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ การจองตั๋ว
และการจองหองพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพท การบันทึกสาระสําคัญ การนําเสนอขอมูล 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
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01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและไวยากรณ ภาษาจีน
ขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหาและตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอ
เขาใจได
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
01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถในการสื่อสาร
กับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
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 : หลักวิชาการแปลพื้นฐานและฝกการแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียน
วิธีการแปลปากเปลา
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 : หลักวิชาการแปลชั้นสูง ไดแก การแปลจดหมายทางราชการ การแปลเชิงธุรกิจ วิธีการ
แปลปากเปลา
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Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues; how to
translate orally
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-003-101 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษยในสังคม การจัด
ระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหา
สังคม
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 : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับมนุษย
สัมพันธในหนวยงาน 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
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการ
วิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียน
เคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
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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 กลยุทธการ
บริ ห ารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสรางผลผลิ ต และการปฏิบั ติง านอย างมี ประสิ ทธิ ภ าพ คุ ณ ธรรม
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 สถาบันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system and pricing,
economic institution; social and economic development; economic cooperation at various levels
01-003-106 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครองของไทย
สถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai government and
politics institution; political participation
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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 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอ
การกาวลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษาตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการตระหนักเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
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
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01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการรวมกลุมประเทศ
อาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน เปาหมายและ
ความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การพัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอาเซียน
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
01-003-113 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงระดับครอบครัว 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
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-004-101 สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน การศึกษาคนควา การ
อางอิง 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
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01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ
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
01-004-106 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ 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 การ
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
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
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01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางานและ พฤติกรรม
การทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและสื่อสารเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การ
เสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
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
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู
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 ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัวแปรสุม การสุม
ตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน
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 : -
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต พื้นที่และ
ปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
และการใหเหตุผล 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
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ
พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
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 และสมดุลธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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
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1.7 กลุมวิชาพลศึกษา
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล และการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
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 รูปแบบของลีลาศฝกทักษะ
พื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตาง 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 : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬา
ประเภททีม 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 : -
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ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬ าประเภทบุค คล ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภทบุค คล การสราง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและการจัดการ
แขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
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 ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการฝกอบรม เกมส
นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
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 การเปนผูนํานันทนาการใน
การฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และการเลือกใชกิจกรรมนันทนาการ
ใหเหมาะสมกับการอบรมตาง 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.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
03-111-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและ ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและ
กิจการซื้อขายสินคา 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; voucher systems
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : - 03-111-101 หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ งบ
การเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํารายงานเสนอฝายบริหาร
ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะหการ
ลงทุน
Basic management accounting; importance of accounting for management; financial
statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting preparation; relationship
between cost volume and profit; use of accounting information use for decision making; investment
analysis
03-211-101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -
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บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด
กิจ กรรมและหน าที่ทางการตลาด การแบงตลาด ลัก ษณะพฤติ กรรมการซื้ อ แตละตลาด ส วนประสมทาง
การตลาด ปจจัยซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมทางการตลาด กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม
สํ า หรั บ แต ละส ว นประสม ระบบข อมู ล ทางการตลาด การตลาดสํ า หรับ ธุ รกิ จ บริก าร การตลาดทางตรง
การตลาดระหวางประเทศ การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด
และความรับผิดชอบตอสังคม
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 และการจัดเก็บภาษีอากร ตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป 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 ซื้อขาย เชา
ทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา และทรัพยสินทาง
ปญญา
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

34

03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พื้นฐานการประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดลอม
อ ง ค ก า ร ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด อ ง ค ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ก า ร ชี้ นํ า
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 การวิเคราะหโดยวิธีการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุมสินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน
เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส แบบจําลองแถวคอย และการจําลองสถานการณ
Introduction to business quantitative analysis; analysis by the scientific decision-making
methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project
management techniques; games theory; queuing model; and simulation
3(3-0-6)
03-411-101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝายการเงิน รูปแบบ
ของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณ และการวางแผนทางการเงิน หลักการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบ
ลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ
Meanings and importance of business finance, scope, roles and functions of financial
department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principles of working capital
management and capital budgeting; value of money; financial structure and financing business funds
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03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา ความยืดหยุนของ
อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนด
ราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณรวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
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
ความหมายและการคํานวณรายไดประชาชาติ
องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดลุ ยภาพ การเงินการธนาคารและนโยบาย
การเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝดกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information Systems and Computer Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศตอการจัดการธุรกิจ ชนิดของระบบสารสนเทศที่
ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน การใชระบบเครือขาย
และบริการบนอินเตอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใชโปรแกรมประยุกตในปจจุบัน
Concepts and roles of information systems on business management; types of information
systems used in organizations; application of computer in business; current technology in computer; usage of
computer network and internet; usage of current operation systems; application software
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03-712-101

ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ความแตกตางระหวางธุรกิจในประเทศ
และตางประเทศ ทฤษฎีการคา รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจระหวางประเทศ ดานการผลิต
การนําเขาสงออก การตลาด สถาบันการเงิน อิทธิพลทางการคาของภาครัฐและกลยุทธการจัดการระหวาง
ประเทศ
General characteristics of international business; differences between domestic and
international businesses; trade theory; patterns of business owner; international business activities including
production; import and export; marketing; financial institutions; influences of public sector trade strategy of
international business management
03-011-301
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมกอน
การออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอรายงาน
สหกิจศึกษา
Definitions, importance, background and development of co-operative education; preparation
for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing; presentation
2.2. กลุมวิชาชีพบังคับ 45 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
03-212-401 การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ศึกษามุมมองและวิสัยทัศนการตลาดระหวางประเทศ สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
ทางสังคม วัฒนธรรมองคกร การเมือง กฎหมาย โอกาสทางการตลาด การรวมกลุมการคาระหวางประเทศ การ
รวมกลุมเศรษฐกิจ การพัฒนากลยุทธสวนประสมการตลาดระหวางประเทศ และกลยุทธในการเขาสูตลาด
ระหวางประเทศ รวมถึงศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
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Global perspective; cultural and social environment; organization culture; political
environment; legal environment; market opportunities; international marketing strategies; international trade
integration; case studies
03-212-404 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาที่ตองเรียนกอน :
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ศึกษาบทบาทและวิ วัฒนาการของแนวความคิดการจัดการการตลาด การวิ เคราะห ปญหา
โอกาสทางการตลาด การกํ า หนดและการพัฒ นาตลาดเปา หมาย การกํ า หนดตํ า แหน ง ผลิ ต ภั ณ ฑ การใช
ประโยชน จากขอมูลการตลาดในการวางแผนและควบคุมประเมินผล การพั ฒนากลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด การใชเทคโนโลยีในการจัดการการตลาด การเลือกกิจกรรมทางการตลาดโดยคํานึงถึงจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม การแกปญหาดวยการใชกรณีศึกษาทางการตลาด
Roles and development of business management concept; problem analysis and marketing
opportunities; targeting positioning; usage of marketing information in planning and evaluating; development
of marketing mix strategies; using technology for marketing management; selecting market activities in terms
of ethics and social responsibility; solving marketing problems by case studies
03-312-307 การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operation Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานการจัดการปฏิบัติการ การผลิต และการปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพ การ
ออกแบบผลิตภัณฑและการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน การพยากรณ การวางแผนการ
ดําเนินงาน การจัดการสินคาคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี
Basic knowledge of operation management; production and operation; quality management;
product and service design; business processes; supply chain management; forecasting; operations planning;
inventory management; just-in-time production
03-312-312 การจัดการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-311-103 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -
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ความรูพื้นฐานธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
กลยุทธการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการการตลาดระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ การจัด
โครงสรางและการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารความแตกตางทางวัฒนธรรม 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
03-412-203 การเงินระดับโลก
3(3-0-6)
Global Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ลักษณะและปญหาดุลการชําระเงิน สกุลเงินตางๆ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงที่เกิด
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เครื่องมือทางการเงินในการลดความเสี่ยง ตลาดเงินตราตางประเทศ ระบบการเงิน
ระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศและปญหาทางดานเศรษฐกิจและการเงิน
Characteristics and balance of payment problems; currencies and foreign exchange rate
system; foreign exchange rate risk; financial instruments for hedging; foreign exchange markets; international
monetary system; international financial institutions; economic and financial problems
03-414-404 เศรษฐศาสตรโลก
3(3-0-6)
Global Economics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวคิดพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ การแบงงานระหวางประเทศ ความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบ และประโยชนจากการคา ผลของกําแพงภาษีและโควตาตอการคาระหวางประเทศ วิเคราะหการ
เคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ การลงทุนทางตรงและทางออมจากตางประเทศ องคการคาโลก และการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ
Fundamental concepts of international trade; international division of labor, competitive
advantage, and trade benefits; results of tariff wall and quota of international trade; international capital
movement analysis; foreign direct and indirect investment; world trade organization; economic integration
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03-712-302

การนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Import and Export for International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญและการดําเนินธุรกิจการนําเขาและสงออก โครงสรางธุรกิจนําเขาและสงออก การ
วางแผน การทําสัญญาขอตกลง การเจรจาตอรองทางการคา การชําระเงิน การขนสงทางทะเล การประกันภัย
และเอกสารทางการคาที่เกี่ยวของ
Importance and operations of import and export businesses; organizational structures of
import and export businesses;planning;contract agreement; trade negotiating; payment; marine transportation;
insurance and related trade documents
03-712-303 การเจรจาตอรองทางธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Negotiation and Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
แนวคิดและหลักการเจรจาตอรองระหวางประเทศ กลยุทธและเทคนิคในการเจรจาตอรอง
ขั้นตอนและกฎในการสรางสัมพันธอันดี ปจจัยสําคัญในการเจรจาตอรอง คุณลักษณะของนักเจรจาตอรอง การ
อภิปรายจากสถานการณจริงและการใชกรณีศึกษา
Concepts and principles of international business negotiation; strategies and techniques of
business negotiation; processes and rules to create relationship; important factors in business negotiation;
characteristics of a negotiator; discussion real situations; case studies
3(2-2-5)
03-712-304 การวิจัยทางธุรกิจระหวางประเทศ
International Business Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-311-113 การวิเคราะหธุรกิจเชิงสถิติ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ แนวทางในการจัดทํา
โครงการธุรกิจระหวางประเทศ ปญหา และขอสมมติฐานทางสถิติ การรวบรวมและจัดระเบียบขอมูล การ
วิเคราะห การแปลความหมาย และการรายงานผล โดยศึกษาดวยวิธีออกสนามทําโครงการ
Meanings, types and scopes of international business research; principles of preparing
international business projects; problems and statistic assumption; collection and distribution of information;
analysis, interpretation and reporting by field-work project
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03-712-305

การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
3(2-2-5)
Strategic Management for International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-312-204 การจัดการระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม ทิศทางและการกําหนดโดย
อาศัยปจจัยภายในและภายนอกในระดับนานาชาติ การปฏิบัติตามกลยุทธ และกรณีศกึ ษาตางๆ
Importance of strategic management, environment analysis ; direction setting by analyzing
internal and external factors in the international level; a strategy implementation; case studies
03-712-306 สัมมนาทางธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Seminar in International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
ศึกษาการประเมินสถานการณ ปญหาของธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหสถานการณและ
การแกไขปญหา การวางแผนโครงการ การอภิปราย และการพัฒนาทักษะในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
Situations evaluation; problems of international business; crisis analysis and solving
problems; project planning; discussion; skill improvement in operating international business
03-712-307 จริยธรรมทางธุรกิจในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Business Ethics in Dynamic World
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจริยธรรมในสังคมและองคกรธุรกิจ
ความคิดหวังและการตัดสินใจทางจริยธรรม ปญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การรักษาและพัฒนาจริยธรรมในองคกร
ธุร กิ จ บทบาทของธุ ร กิ จ กับ ความรับ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม บทบาทขององค ก รรั ฐ และเอกชนต อ การส ง เสริ ม
จริยธรรม
Philosophy, concepts and theory of ethics; factors affecting on social and business ethics;
expectancy and decision making in business ethics, problems of business ethics; ethics maintenance and
development; roles of corporate and its social responsibilities; roles of government and business sectors to
promote ethics.
03-712-308 พฤติกรรมผูบริโภคในระดับสากล
Global Consumer Behavior
3(3-0-6)
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน; 03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวาง
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : 03-211-101 หลักการตลาด
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แนวคิดหลักและบทบาทความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคในระดับสากล การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคอิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค โดยศึกษาถึงปจจัยทีเ่ กี่ยวกับตัวบุคคลปจจัยทางสังคม ปจจัยทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ศึกษาความตองการ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ
บุคลิกภาพ บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อและรูปแบบที่สําคัญของ สถานการณซื้อ
กระบวนการซือ้ พฤติกรรมการซื้อ
Major concepts and important roles of consumer behaviors in global business; analysis
of consumer behaviors; influences of economy society; social and environment on consumer behaviors;
factors influencing consumer decisions concerning personal; social ,cultural and norm factor; consumer's
demands, motivations ,perception, learning, attitudes, personality; roles of consumers in buying decision and
important patterns of buying situation; buying process; buying behaviors
03-712-309 สภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของสมาคมอาเซียน
3(3-0-6)
Politics and Economy of ASEAN
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ขอบเขตและวิธีวิเคราะหทางสังคมศาสตรความสัมพันธระหวางสังคมกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคมของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต แนวคิดการรวมกลุมประเทศอาเซียน
บทบาทและปฏิญญาอาเซียนระบบเศรษฐกิจ ปญหาและผลกระทบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ
องคการธุรกิจ ปจจัยการผลิต ตลาดและทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แรงงานสัมพันธและ
การจางแรงงาน ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ความรวมมือและการพัฒนาดานการเมือง
และความมั่งคั่ง ดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Scope and methods of social science analysis; relationship between society and economy
concerning social organization of AEC; concept of ASEAN community integration role and ASEAN
declaration; basic economic problemand effects; economic system; economic organization; production factor;
market and human resource; economic ,social development, labour relations, and employment affecting on
economic and cultural changes; cooperation and development of politics and wealth on economy society and
culture of ASEAN
03-712-410 การบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Project Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-411-101 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู:ความสําคัญของการจัดทําโครงการ การวางแผนงาน การวิเคราะหระบบการดําเนินการ

42
การบริ ห ารโครงการระหว า งประเทศในรู ป แบบต า ง ๆ การวิ เ คราะห ส ภาวะแวดล อ มของโครงการ
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการระหวางประเทศ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ
การควบคุมโครงการ วิธีการเขียนโครงการ เทคนิคในการวางแผนและการควบคุมโครงการในรูปแบบตาง ๆ
และการนําเสนอโครงการ
Importance of project preparation; planning, analysis of operating system; types of
international project administration; analysis of project environment; analysis of feasibility of international
project; factors relating to project preparing; project controlling; project writing method; techniques of
planning controlling project and project presentation
03-713-411 สหกิจศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ
6(0-40-0)
Co-operative Education in International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ และความเชีย่ วชาญตามขอกําหนด
และกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทํา และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
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
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหศกึ ษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
03-312-101 ภาวะผูนาํ
3(3-0-6)
Leadership
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: รายวิชาที่ตอ งเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาวะผูนํา บทบาทหนาที่ ทักษะของผูนํา แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับภาวะ
ผูนํา พฤติกรรมและทัศนคติของผูนํา การจูงใจ การวางแผนและการตัดสินใจ 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: -
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ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ ขอบเขตของพฤติกรรมองคการ พฤติกรรมของ
บุคคลในองคการ พฤติกรรมกลุม ทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน การสื่อสารในองคการ ภาวะผูนํา การ
จัดการความขัดแยงในองคการ อํานาจและการเมืองในองคการ สภาพแวดลอมในการทํางาน วัฒนธรรมและ
คานิยมขององคการ ความเครียด และการจัดการการเปลี่ยนแปลงองคการ
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: ความรูเบื้องตนการบริหารทรัพยากรมนุษย โครงสรางของการบริหารทรัพยากรมนุษย การ
วิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผล
บริหารคาตอบแทน การเลื่อนและการโยกยายตําแหนง การออกจากงาน การจัดการสุขภาพความปลอดภัยใน
การทํางาน 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; principles and labor relations
03-314-303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Information System for Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
จัดการ ซอฟแวรสําหรับการวางแผน ซอฟแวรสําหรับการจัดการทรัพยากรกิจการ ซอฟแวรสําหรับประสาน
การทํางานในกิจการ
Basic knowledge of information system for management; practices in management software
packages; software for planning; enterprise resource management software; enterprise collaboration software
03-314-304 การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
รายวิชาที่เรียนมากอน : -
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รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :ความรูพื้นฐานการจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง การจัดตั้งธุรกิจขนาดยอม และ
ขนาดกลาง การจัดการวางแผนการ การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การจัดการบัญชีการเงิน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดยอม และขนาดกลาง การจัดการธุรกิจขนาดกลาง การฝกจัดทํา
แผนธุรกิจ
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
03-713-312 การจัดการขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ใ นการบริ ห ารจั ด การข า มวั ฒ นธรรมในความเหมื อ นและแตกต า ง
การดําเนินงานดานการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับกลุมวัฒนธรรมที่แตกตาง และการดําเนินงานขององคการ แนวทาง
ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมขามชาติเพื่อการทํางาน รูปแบบของการดําเนินธุรกิจในวัฒนธรรมที่เหมือนและ
แตกตางของตนเอง
Concepts and theories of the differences and similarities of cross cultural managemenrt; cross
cultural managment operation; corporate operation; methods of cross cultural managment for working;
patterns of cross cultural business operation
03-713-313 ภูมิภาคศึกษา
3(3-0-6)
Regional Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของปจจัยภูมิภาคและผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค การรวมตัว
ของภูมิภาคเศรษฐกิจในดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง สิ่งแวดลอมและกิจกรรมของมนุษย ประเมิน
การเจริญเติบโตและถดถอยของเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต
Region factor and its influence on the regional development; consolidation of regional
economic determined by physical, economic, political, environment and human activity factors; evaluation of
present and future economic growth and decline
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03-713-314

ธุรกิจสีเขียวและความยั่งยืน
3(3-0-6)
Green Business and Sustainability
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวโน ม และโอกาสของธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว แนวคิ ด และพั ฒ นาการของธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายและขอพิจารณาในการออกแบบและการดําเนินธุรกิจ เปาหมายพื้นฐานสาม
ประการ ตัวแบบและมิติของการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การจัดการอาคารสีเขียว การตลาดสีเขียว การจัดการ
โรงงานเพื่อการดําเนินการที่ยั่งยืน การจัดซื้อจัดจางสีเขียว กลยุทธเพื่อประโยชนเชิงนิเวศ จรรยาบรรณของ
ธุรกิจสีเขียว การจัดการการเปลี่ยนแปลงขององคการ การบัญชีสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
Prospects of green business; concept and history of green business; changing regulations;
policies, and criteria for business design and operation; the Triple Bottom Line; models and aspects of
sustainable business; green building management; green marketing; facility management for sustainable
operations; green procurement; eco-advantage strategy; green business ethics; organizational change
management; environmental accounting for sustainability
03-713-315 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-712-101 ความรูเ บื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดของการติดตอสื่อสาร และวัฒนธรรมตางๆ ในสังคม ทฤษฎีและวิธีการตางๆ ในสังคม
ที่หลากหลายและในธุรกิจการคานานาชาติ ศึกษาการพัฒนาความเขาใจกลุมของวัฒนธรรมที่แตกตางกันและ
การสื่อสารขามวัฒนธรรม กรณีศึกษาที่มีผลกระทบในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Concepts of Intercultural communication and culture in society; theory and ways of
communication in global and commerce society; understanding of intercultural communication and cross
cultural communication ;case studies influence effective communication
03-713-316 การบริหารจัดการระดับสากล
3(3-0-6)
Global Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-212-413 การตลาดระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ แนวปฏิบัติใน
การทําธุรกิจกับผูรวมทุนตางประเทศ การวิเคราะหการรวมทุน
การดําเนินการคาขายกับตางประเทศ
ความสําคัญของภาษีและพิธีการศุลกากร การเงินระหวางประเทศ กฎและระเบียบปฏิบัติขององคการคาระหวาง
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ประเทศและแนวโนมในธุรกิจระดับสากล
Global business environment; process and method; methods of doing business and
international joint venture partners ; joint venture analysis ; international trading; importance of tax and tariff;
international finance; rules and regulation of international trading; trend of global business
03-713-317 ธุรกิจในโลกโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Business in Globalization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วิเคราะหปญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ หลักการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนระดับสากล การบริหารจัดการธุรกิจในโลกโลกาภิวัตน
Problem analysis and suggestion of systematic solution method; principles of international
business operation; business management in globalization
03-713-418 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Transaction
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: 03-311-101การภาษีอากร และ 03-311-102 กฎหมายธุรกิจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กฎหมายระหวาง ประเทศดานการคาและการปกปองทางการคา ประวัติความเปนมาและ
แหลงที่มาของกฎหมายดานการคาระหวางประเทศ กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานการคาสากลและ
มาตรฐานการคาทางเศรษฐกิจอาเซียน มาตรฐานการปฏิบัติตอการละเมิดของประเทศตางๆ การใหการปฏิบัติ
เยี่ยงชาติทไี่ ดรบั ความอนุเคราะหยิ่ง การใหการปฏิบัติเยี่ยงคนของชาติ ขอตกลงดานการเกษตร ดานสิ่งแวดลอม
การลงทุน และการคาบริการ
International trade law and trade protectionism; history and sources of international trade law;
rules and regulations of international and ASEAN trade standard; standard treatments of national enforcement;
most-favored-nation treatment; national treatment;agriculture, environment, investment, and services
agreements
03-713-419 การบริหารความมั่งคัง่ และการจัดการลงทุนในธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
Wealth & Investment Management in International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
03-113-202 การบัญชีเพื่อการจัดการ
03-412-204 การเงินระหวางประเทศ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักเกี่ยวกับการบริหารความมั่งคั่งและการจัดการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภท
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ต า งๆ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ผลตอบแทนจากการลงทุ น ความเสี่ ย งจากการลงทุ น
การวิเคราะหและพยากรณสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย
หลักทรัพยแปลงสภาพ การบริหารเงินสดระหวางประเทศ โครงสรางเงินทุนและตนทุนเงินทุนในตางประเทศ
การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ การวิเคราะหความเสี่ยงของประเทศ การธนาคารระหวางประเทศ
Principles of wealth and investment administration; various kinds of financial instruments;
security markets and indexes; investment returns and risks; economic conditions analysis and forecasting
industry and company; warrants and convertible bonds; international cash management; international capital
structure and cost of capital; foreign direct investments; country risk analysis international banking
03-713-420 เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติและนวัตกรรมสําหรับบริษัทขามชาติ
3(3-0-6)
Internet and Innovation for Multinational Corporate
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของเครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติและนวัตกรรมสําหรับบริษัทขามชาติ การทํา
การตลาด การขายสินคาปลีก การประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทํางานเปนทีม ใชประโยชนของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทางสรางสรรคตอการประกอบธุรกิจ เชน การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิจัย
การตลาดสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธเว็บไซต การซื้อขายสินคาผานเครื่องมือสื่อสาร
เครือขายสังคมออนไลน เปนตน
Basic information about the use of internet and innovation for multinational corporate;
marketing; retail activities; applicaton of technology and innovation; team working; creative utilization of
technology and innovation for doing business including online shopping; online market research ; online
advertisement ; mobile marketing and social network
03-713-421 การฝกงานดานธุรกิจระหวางประเทศ
3(0-40-0)
Practice for International Business
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน: - : 03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝ ก ปฎิ บั ติ ง านในองค ก รต า งๆ หรื อ สถานประกอบการในลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และนักศึกษาตองจัดทํารายงาน
สรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Apprenticeship in another organization or companies relating to international business for
not less than eight weeks with students summary report after training
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

1

นางวราพันธ มุงวิชา

ผศ.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

นายสารสิทธิ์
บุพพานนท

อาจารย

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
2555 2556 2557 2558
พ.ศ. ....
State University 9
9
9
9
M.B.A. Business
Administration of New York at
Binghamton
New York,
USA,1987
วท.บ. การตลาด
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,
2527

Ph.D.

Business
Administration

M.I.B.

International
Business

B.A.

Travel
Industry
Management

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

นายกําพร สุวรรณฉิม

อาจารย M.Sc.

Management

B.B.A.

International
Business
Management

x-xxxx-xxxxx-xx-x

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,
2554
University of
Sydney,
Australia, 2005
มหาวิทยาลัย
มหิดล,
2546

9

9

9

9

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ,
2549
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ,
2548

9

9

9

9
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ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
ที่ เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

4

น.ส. พรประภา แสงสิน
เจริญชัย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

5

นายกําธร นิมิตภัทร

สาขาวิชา/
วิชาเอก

น.ม.

กฎหมายธุรกิจ

กศ.ม.

อุดมศึกษา

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

น.บ.

นิติศาสตร

อาจารย บช.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

ผศ.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2546
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร
วิโรฒ ประสาน
มิตร,2542
วิทยาลัยครู
สวนดุสิต,2527
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,2527

6

6

6

6

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2539
สถาบันเทคโน
โลยีราชมงคล,
2537

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายปริญญา มากลิ่น

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

D.B.A.

Finance

M.B.A.

Finance

B.A.

Economics

Ph.D.

Global
Leadership

M.A.

Management

ศศ.บ.

การบริหาร
รัฐกิจ

คบ.

ครุศาสตร

Ph.D.

Accounting

บธ.ม.

การบัญชี

บธ.บ.

การบัญชี

x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

นายชัยเสฏฐ พรหมศรี

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

นายธนธัส ทัพมงคล

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
Golden Gate
University,
U.S.A,2007
University of
Central
Oklahoma,
U.S.A,1997
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,
2534
Lynn
University,
U.S.A.,2005
Bellevue
University,
U.S.A,2002
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,
2543
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,
2543
Northumbria
University,
2008
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม, 2537
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,
2532

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9
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ลําดับ
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

Ph.D.

Information
Technology

M.Sc.

Computer
Science

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
Edit Cowan
University,
Western
Australia
2011
สถาบัน
บัณฑิตพัฒน

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

3

12

12

12

12

บริหารศาสตร,

5

Mr.Andreas Enzo
Pergher

x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย

วท.บ.

Mathematics

B.A.

Political
Science: Asian
and European
Studies

2544
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน,
2540
Ball State
University,
U.S.A,2007
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3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

Mr.Manfred Kiesel

ศ.

Dr. rer.
oec

2

Mr.Bruno Diez

ศ.

Dr. rer.
Oec

M.B.A.

B.B.A.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

International University of
Business Wurzburge,
Germany,
1988
International University of
Business Wurzburge,
Germany,
1985
International University of
Business Wurzburge,
Germany,
1981
Economics Ludwig
and Finance Maximilian
University of
Munich,
Germany,
1989
Economics Ludwig
and Finance Maximilian
University of
Munich,
Germany,
1985
Economics Ludwig
Maximilian
University of
Munich,
Germany,
1983

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

6

6

6

6

6

6

6

6

53
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
Mr.David Frank
Lancaster

ตําแหนง
วิชาการ
ศ.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

4

นายยิ่งเกียรติ
ผูเจริญวิบูลย

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

5

นายสิทธิ์ ธีรสรณ

ผศ.

x-xxxx-xxxxx-xx-x

6

นายอุนกัง แซลิ้ม

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....

University
of Aston,
1988
M.B.A. Management University of
Aston,1982
Open
Computing
B.A.
University,
1986
Kensington
D.B.A. Marketing
University,
U.S.A, 1986
West Coast
M.B.A. Marketing
University,
U.S.A, 1983
D.B.A Business
University of
Administration Sarasota/
Florida, 2005
CommuniM.A.
มหาวิทยาลัย
cation
กรุงเทพ, 2534
นศ.บ. การโฆษณา จุฬาลงกรณ
และการ
มหาวิทยาลัย,
ประชาสัมพันธ 2528
Economics in มหาวิทยาลัย
M.A.
ธรรมศาสตร,
English
2538
Language
program
มหาวิทยาลัย
Economics
B.A.
ธรรมศาสตร,
2535
Ph.D

Management

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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ลําดับ
ที่
7

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสันยรัตน
รัชตะวรรณ

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

Ph.D.

Psychology

M.A.

Counseling

Ph.D.

Counseling
and Psycho
therapy

M.A.

Education

B.S.

Marketing
and Behavior
Science

M.Sc.

Information
Science

B.Sc.

Science

x-xxxx-xxxxx-xx-x

8

นายสิริลักษณ
ลัทธสัมฤทธิ์

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

9

พันโทกฤษดา
แววนิลานนท

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
Farington
University of
Southern
California,
U.S.A, 2003
Loyola
Marymount
University,
U.S.A, 1993
Open
International
University,
Columbo,
2010
San Francisco
State
University,
U.S.A., 2002
New York
Institute of
Technology
U.S.A, 1994
University of
New South
Wales,
Australia,
1998
University of
New South
Wales,
Australia,
1997

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

55
ลําดับ
ที่
10

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายกฤตติพัฒน
พิชญะเดชอนันต

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

B.S.

Statistics

วท.บ.

สถิติประยุกต

x-xxxx-xxxxx-xx-x

11

Mr.Hugh
John Allen

อาจารย

M.B.A. Management

x-xxxx-xxxxx-xx-x

12

Mr.Isaac G. Mathews

อาจารย

B.A.

Management

M.A.

Counseling
Psychology

B.A.

Science

M.A.

Corporate
Communica
tion and
Technology
Organization
Communica
tion

x-xxxx-xxxxx-xx-x

13

Ms.Julia
Chinnock

อาจารย

x-xxxx-xxxxx-xx-x
B.A.

B.A.

Degree in
Interior
Design

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
Wollongong
University
Australia,
2007
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ,
2549
Cambridge
College,
1979
Cambridge
College,
1975
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ,
2550
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ,
2546
Rollins
College,
Florida,
U.S.A, 2005
Rollins
College,
Florida,
U.S.A,2003
University of
Madison,
Madison, WI,
1997

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

56
ลําดับ
ที่
14

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
Mr.Manis Bernd
Ender

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ

B.A.

สาขาวิชา/
วิชาเอก
English and
History

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
University of
Education,
Freiburg,
Germany,
2008

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2555

2556

2557

2558

3

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
การฝกงานวิชาชีพบัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ควรเปนผูที่มีประสบการณในวิชาการและวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง
ดังนั้น จึงไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพเลือก ซึ่งแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
มีความตองการใหนักศึกษาทุกคนไดลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝก
ประสบการณ ในรายวิชาสหกิจศึกษา ก็จะอนุโลมใหเรียนรายวิชาชีพเลือกอื่น ๆ แทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขา
กับสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
(4) กลาแสดงออกและสามารถนําองคความรูที่ไดรับทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกตใชในอนาคต
ตอไป
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดตารางสอนเต็มเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
เปนการเรียนการสอนในรายวิชา 03-712-410 การบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ
(International Project Management)
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
หัวขอวิชาการบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ จะเปนหัวขอที่นกั ศึกษานําความรู
ทั้งหมดที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการระหวางประเทศทั้งจัดทําโครงการ ปญหาและขอสมมติฐานทาง
ธุรกิจระหวางประเทศการรายงานผล พรอมทั้งดวยการออกภาคสนาม โดยมีขอบเขตโครงการที่สามารถทําเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการนําเสนอโครงการตออาจารยประจําวิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนกลุม และปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพมีความเชี่ยวชาญในหัวของานการบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ โดยนําทฤษฎีมาประยุกต
ใชบริหารโครงการได
5.3 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั ก ศึ ก ษาต อ งจั ด ทํ า เค า โครงการวิ จั ย ธุ ร กิ จ เสนออาจารย ที่ ป รึ ก ษา ดํ า เนิ น การตามแผนใน
เคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
การจัดทํารูปเลม การดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยอยางสมบูรณครบถวน การวิเคราะหการ
ใชคาสถิติอยางถูกตอง และนําเสนอตออาจารยผูสอนประจําวิชา

58
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ

2.มีความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอวิชาชีพ

5.มีภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กําหนดใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับผูที่มีพื้นฐานไมดี
- กําหนดใหใชเอกสารประกอบการสอนเปนภาษาอังกฤษ
หนังสือตําราเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- มีรายวิชาทีส่ อนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาตางๆ
- เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการตัดสินใจ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหนักศึกษานําเสนอผลงาน
ในรายวิชาตางๆ
- สงเสริมใหมีการอภิปรายทางวิชาการอยางเหมาะสม
- มีกระบวนการสรางวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบ
ตองานที่ทํา เชน การเขาชัน้ เรียนที่ตรงเวลา การสงงาน
ที่มอบหมาย เปนตน
- ใหนักศึกษาทํางานเปนทีมในรายวิชาตางๆ

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
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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 หนดให มี วั ฒ นธรรมองค ก ร เพื่ อ เป น การปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษามี ร ะเบี ย บวิ นั ย
โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบโดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการ
เปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมทุจริต ในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
ด า นการประกอบวิ ช าชี พ เน น เรื่ อ งจรรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เป น สํ า คั ญ รวมทั้ ง มุ ง เน น การใช
ประโยชนจากองคความรูทางการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการปองกัน และการแกไขปญหาสังคม
ทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลา
ที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั ความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย
(5) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือการเขารวม
กิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอสังคม
(6) ประเมินจากความซื่อสัตย จรรยาบรรณในการทํางาน
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(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) มีการพัฒนาความรูทางดานธุรกิจระหวางประเทศตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆคือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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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 ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกตความรูและ
ทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
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 เชนการประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ จากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและ
การแกไขปญหา ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู การเขียนบทความวิชาการ การอธิบาย การตอบ
คําถาม และการโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
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(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการ
และสังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้ง
การวางแผนปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถ
ปรับตัวไดดี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกบั ผูรวมงานและผูมีสวนได
สวนเสีย
(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสม
ตามโอกาส สถานการณ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
ตลอดจนสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลและ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลและใชห ลั กทางคณิ ตศาสตร และสถิติ ในการศึก ษาคนคว า
ปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหา และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ
ของธุรกิจไดเปนอยางดี
(2) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟง อาน เขียน กับกลุมบุคคลตาง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําโครงการ/ โครงงาน ศึกษาคนควาองค
ความรูทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
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(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

































































































































































































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217
01-002-218

ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
การสนทนาภาษาอังกฤษ

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223

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
การใชเทคโนโลยี
และความ
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
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
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
ความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสือ่ สาร และ
การใชเทคโนโลยี
และความ
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
การใชเทคโนโลยี
และความ
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) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
(4) สามารถใช ก ารวิ นิ จ ฉั ย ทางด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรณยาบรรณวิ ช าชี พ
ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งตอตนเองและองคกร
(5) มี ภ าวะผู นํ า และผู ต ามในการส ง เสริ ม ให มี ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในสังคม
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระตามหลักการภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
(2) มีความรูความสามารถในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสถานการณ เขาใจผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสามารถวิเคราะหปญ
 หา ประยุกตความรูทักษะ และวิธีการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีทางธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีการพัฒนาความรูทางดานธุรกิจระหวางประเทศตลอดเวลาอยางตอเนื่อง
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสถานการณ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาสามารถประยุกตความรู
และทักษะกับการแกไขปญหาทางการจัดการธุรกิจไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง ตอองคการและ สังคม
(2) สามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง ประเมินตนเอง รวมทั้งการวางแผน
ปรับปรุงตนเองและองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทํางานเปนทีม เคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถปรับตัวไดดี
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
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(4) แสดงภาวะเปนผูนําและผูตาม สามารถบริหารทีมงานไดอยางเหมาะสมตามโอกาส
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
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

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

1











2











3











4











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
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

74

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

            









            
            










   
   

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-712-101 ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

2

3

  

75

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1
03-212-401 การตลาดระหวางประเทศ
03-212-404 การจัดการการตลาด

2

3

4

5

    
    
    
    
    
    

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1

2

3

  
  
  
  
  
  

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

   
   
   
   
   
   

1

2

3

4

   
   
   
   
   
   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

 
 
 
 
 
 

3

4

 
 
 
 
 
 

03-312-307 การจัดการปฏิบัติการ
03-312-312 การจัดการระหวางประเทศ
03-412-203 การเงินระดับโลก
03-414-404 เศรษฐศาสตรโลก
03-712-302 การนําเขาและสงออกสําหรับธุรกิจระหวาง
                   
ประเทศ
03-712-303 การเจรจาตอรองทางธุรกิจระหวางประเทศ                    
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-712-304 การวิจัยทางธุรกิจระหวางประเทศ
03-712-305 การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
03-712-306 สัมมนาทางธุรกิจระหวางประเทศ
03-712-307 จริยธรรมทางธุรกิจในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
03-712-308 พฤติกรรมผูบริโภคในระดับสากล
03-712-309 สภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของสมาคมอาเซียน
03-712-410 การบริหารจัดการโครงการระหวางประเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

1








2








3








4








5








ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1








2








3








4








1








2








3








ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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

03-713-411 สหกิจศึกษาดานธุรกิจระหวางประเทศ
03-312-101 ภาวะผูนํา
03-312-202 พฤติกรรมองคการ
03-312-203 การบริหารทรัพยากรมนุษย
03-314-303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
03-314-304 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
03-713-312 การจัดการขามวัฒนธรรม
03-713-313 ภูมิภาคศึกษา
03-713-314 ธุรกิจสีเขียว และความยั่งยืน
03-713-315 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
03-713-316 การบริหารจัดการระดับสากล
03-713-317ธุรกิจในโลกโลกาภิวัตน

คุณธรรม จริยธรรม

1













2













3













4













5













ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1













2













3













4













1













2













3













ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1













2













3













4













ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

03-713-418 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
03-713-419 การบริหารความมั่งคั่งและการจัดการลงทุนในธุรกิจระหวาง
ประเทศ
03-713-420 เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติและนวัตกรรมสําหรับบริษัท
ขามชาติ
03-713-421 การฝกงานดานธุรกิจระหวางประเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความ
สัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบการทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสัมมนา จะตอง
สอดคลองกับกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยใหเปนความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนในการออก
ขอสอบหรือกําหนดกลไกและกระบวนการสอบ และมีการประเมินแผนการสอนสัมพันธกับการประเมิน
ขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร
และ/หรือ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงการประเมินอาจารย และการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเอง สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตร ใหมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสาขา ระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา เนนการทํา
วิ จั ย สั มฤทธิ ผลของการประกอบอาชีพ โดยทําการวิ จั ย อยางตอเนื่อง แลว นําผลที่ไ ดม าเปน ขอมูล ในการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอ
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของบัณฑิต ประเมินจากการไดงานทําหรือศึกษาตอตรงตาม
สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวของ และระยะเวลาในการหางาน โดยทําการประเมินจากบัณฑิตแตละ
รุนที่สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใชในการประกอบ
อาชีพหรือศึกษาตอ พรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะตอสิ่งที่คาดหวัง
หรือตองการจากหลักสูตรในการนําไปใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
(5) ความเห็ น และข อ เสนอแนะจากอาจารย พิ เ ศษและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต ที่สํ า เร็ จ การศึก ษา กระบวนการพั ฒ นาการเรี ย นรู องคค วามรู และการ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสังคม
ในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
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(6) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรทีท่ ําประโยชนเพื่อสังคม
- จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั อยาง
ตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณวิชาชีพในดานธุรกิจระหวาง
ประเทศกับองคกรในภาครัฐและเอกชน และมหาวิทยาลัยคูสัญญา ในระดับชาติและนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
เปนประธานกรรมการ หัวหนาสาขาวิชา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนกรรมการทําหนาที่
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
การดําเนินการ
การประเมินผล
1.พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย 1.จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ 1.หลั ก สู ต รที่ มี ค วามทั น สมั ย มี
อาจารยและนักศึกษาสามารถกาว ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว า ง การปรับปรุงสม่ําเสมอ
ทันหรือเปนผูนําในการสรางองค ประเทศ
2.จํานวนอาจารยประจํา ประวัติ
ค ว า ม รู ใ ห ม ๆ ท า ง ด า น ธุ รกิ จ 2.ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย อาจารยดานคุณวุฒิ
ระหวางประเทศ
มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ประสบการณและการพัฒนา
2 . ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ทุกๆ 4 ป
อบรมของอาจารย
หลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 3.กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิ 3.ผลการประเมิ น การเรี ย นการ
3 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น สายตรงไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ สอนของอาจารย
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
เป น ผู มี ป ระสบการณ ห ลายป มี 4.ประเมินผลหลักสูตร
จํานวนคณาจารยประจําไมนอยกวา โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ทุก 5 ป
เกณฑมาตรฐาน
4.สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ใ ห ไ ป ดู ง า น ใ น ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
5.มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
ผูทรงคุณวุฒิทุก 5 ป
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้ง
งบประมาณแผนดิน และเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา
เฉพาะทาง และมี อุ ป กรณ ที่ ใ ช ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนอย า งพอเพี ย ง และมี ห อ งสมุ ด ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับใหสํานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียนที่มีอุปกรณ สื่อ 1.จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องมือ 1.สถิติจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อ
ดิจิตอลที่มีใหบริการ และสถิติการ
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง โสตฯที่ทันสมัย
การศึ ก ษาในห อ งเรี ย น นอก 2.จัดใหมีศูนยเรียนรูดวยตัวเอง ใชงาน
ห อ งเรี ย นและเพื่ อ การเรี ย นรู ไ ด เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ห าความรู 2.ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่ ม เติ ม ได ด ว ยตนเองอย า งมี นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรการเรียนรู
ประสิทธิภาพ
3.มีหองสมุดใหบริการ หนังสือ 3.จํ า นวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต อ
ตํ า รา สื่ อ ดิ จิ ต อล ฯลฯ เพื่ อ การ นั ก ศึ ก ษาชั่ ว โมงการใช ง านศู น ย
เ รี ย น รู ด ว ย ต น เ อ ง ห อ ง เ รี ย น
เรียนรู
คอมพิวเตอร
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโท – ธุรกิจระหวางประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
หัวหนางานหลักสูตรฯ อาจารยประจําหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศและ
ผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมากตองเปนชาวตางชาติ เพราะจะเปนผูถายทอด
ประสบการณตรงจากการทํางานจริงใหกับนักศึกษา เชนการภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ การนําเขาและสงออก
สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิ จระหวางประเทศ สภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจของสมาคมอาเซียน ทางสาขาวิชาฯ ไดเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนผูมี
ประสบการณ และมีความรูตรง มาเปนอาจารยพิเศษใหนักศึกษา หรืออาจารยประจํา จัดการเรียนการสอน
รวมกับอาจารยพิเศษในรายวิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการฝกอบรมความรูในดาน
ตางๆใหกับบุคลากรเปนระยะๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
มี ก ารแต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให แ ก นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน
โดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาในการเรี ย น
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) เ พื่ อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า เ ข า รั บ ก า ร ป รึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ รี ย น รู
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
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความต อ งการกํ า ลั ง คนสาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ คาดว า มี ค วามต อ งการในระดั บ สู ง
เนื่องจากสถานการณปจจุบัน บริษัท หางราน สถานประกอบการตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของการคา
ระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําการคาระหวางประเทศ,การคาเสรี มีความสําคัญในการผลักดันให
ธุรกิจประสบความสําเร็จ มีผลกําไรและการขยายธุรกิจสูสากล ก็นับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการผลักดันใหธุรกิจสงออกมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จัดการสํารวจความ
ตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง
ศึกษาขอมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณการความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อมาใชในการวาง
แผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ จ ะใช ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ ว างแผนไว เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความเขาใจ
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะ
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียน มีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได
ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดานทั้งดานทักษะ กลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใช
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนักศึกษา โดยติดตามจากผลการทํารายงาน/ โครงการ ซึ่งอาจารยสามารถ
ประเมินผลการทํางานไดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอเปนรายบุคคล และสําหรับศิษย
เกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผูท รงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง รายวิชานั้น ๆ
ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นสามารถทําไดตลอดเวลา ที่พบปญหา สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ
เอกสารแนบ **ภาคผนวก และตารางปรับปรุงหลักสูตร **
ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาคผนวก ง คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

