มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
3. วิชาเอก
ไม่มี

25511941103793
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีประเภทหลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการ
8.2 นักวิชาการและผู้ช่วยนักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
8.3 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปในองค์การภาครัฐและเอกชน
8.4 เจ้าหน้าทีด่ ้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
8.5 เจ้าหน้าที่ด้านการจัดการอื่น ๆ เช่น การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน,การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
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9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1
2

3

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางจิรพร มหาอินทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายชูชัย พิทักษ์เมืองแมน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผศ.
ผศ.

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
น.บ.

บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ
นิติศาสตร์

ศศ.บ.

การจัดการ
ทั่วไป
ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ
ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

ผศ.

ค.อ.ม.
ศษ.บ.
บธ.ม.
ศศ.บ.
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นางอนงค์ ไต่วัลย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์
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นางสาววรัญญา แก้วเชือกหนัง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก

บธ.ม.
บธ.บ.

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2540
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2553
วิทยาลัยครูจอมบึง, 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ, 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2535
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ, 2550

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒ นาหลั กสู ตร จั ดทาให้ ส อดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ซึ่งได้มีกรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจว่า ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้ อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ มีกระแส
การเปิ ด เศรษฐกิ จ เสรี ม ากขึ้ น และความท้ า ทายของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ เ ข้ า มา การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ความหลากหลาย เช่ น การบริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ การตลาด การเงิ น การบั ญ ชี ร วมถึ ง
การเปิดเขตการค้าเสรี ทาให้ตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันแบบเสรีมากขึ้น
ปั จ จุ บั น กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ทาให้ ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสั งคมของโลกเปลี่ ยนแปลง
จากเศรษฐกิจ สั งคมอุต สาหกรรมมุ่ ง สู่ เ ศรษฐกิจ สั งคมดิ จิ ทัล ในขณะที่ โ อกาสทางเศรษฐกิ จขยายเพิ่ม ขึ้ น
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ทาให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things)
การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทั้งหมด จึงมีการพัฒนา
หลักสูตรให้มีการเรียนการสอนให้มีการก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
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โอกาสให้ ผู้ เรี ย นสามารถเลื อกหลั กสู ตรแผนการเรียนและเทียบโอนได้อย่างเสรี ส อดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ของชาติเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน การบริหารจัดการความรู้ ที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี
และแนวทางปฏิบัติที่ส ามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้กับ สถานการณ์จ ริง โดยเน้น การสร้า งทัก ษะ 3 ด้า น
คือ ด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านภาวะ
ผู้นาและความรับผิดชอบ อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในด้านการวิจัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่ม
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาการต่าง ๆ ในการประกอบวิชาชีพอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยที่เน้นด้านการ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคลนอกจากนี้ในสถานการณ์ที่
ยุคข้อมูลข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ความสะดวก และความเหมาะสมในการแปลงข้อมูลข่าวสาร การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ในทุก ๆ ด้านซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ภายใต้กระบวนการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชี พทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้พิจารณาถึงจุดเด่นทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศมาช้านาน การให้ความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต
การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นการสร้างโอกาสที่ดี ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ด้วยการใช้ หลั กเศรษฐกิจพอเพียงในการบริ หารจั ดการ โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ างความมั่นคงให้ กับสั งคม
ชุมชน ลดการทาลายสิ่งแวดล้ อม อันทาให้คุณภาพชีวิตและสั งคมของประเทศไทย ได้อยู่อย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากกระแสโลกาภิวัตน์และการค้าเสรีเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิ จ
บัณฑิต โดยเฉพาะการพัฒนารายวิชาสาหรับผู้เรียนจะต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ทักษะความสามารถ
ในการเลือกใช้กลยุทธ์และกลวิธีทางการบริหารเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะทางปัญญาความชานาญอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นผู้นาในการจัดการศึกษาในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุมพันธกิจด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย
การมุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมที่จะ
แข่งขันในโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร การวิจัย ด้วยการสร้างองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้น
การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่ ชุ มชน องค์ การ โดยเน้ นความคิ ดสร้ างสรรค์ ความรู้ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อชุ มชน รวมถึ งการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลั กสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพใช้เรียน
ร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชา
13.2.1 วิชาหลักการจัดการ
13.2.2 วิชาการภาษีอากร
13.2.3 วิชากฎหมายธุรกิจ
13.2.4 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
13.2.5 วิชาธุรกิจเพื่อสังคม
ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้า นเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการจัดการ
อย่างมืออาชีพ โดยเข้าใจหลักการประกอบธุรกิจ การบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการโลจิสติกส์ อย่างเป็นระบบ มีความรอบรู้ สามารถปฏิบัติงานได้จริง
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถออกไปประกอบอาชีพด้านการจัดการทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี มีภาวะผู้นา มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันทางสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ์
 พัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กาหนด
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต

 พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน  สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า น  ผลงานวิชาการอาจารย์ในหลักสูตร
การสอนและบริการวิชาการ
การ เรี ย นกา รสอ นใ ห้
บทความทางวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนา
ทางานบริการวิชาการแก่
1. การสร้างดัชนีชี้วัดและปัจจัยมีผลต่อ
ความรู้ มาปฏิบัติงานจริง
องค์กรภายนอก
ความสาเร็จย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ร้านอาหารทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร์
กรุงเทพมหานคร”การประชุมผลงาน
วิจัยด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
ของธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดราชบุรี
การประชุมนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ,มหาวิทยาลัยภูเก็ต, ภูเก็ต
3. Continuous Development of
Local Wisdom of Pha Jok
Products toward Commercial
Competitive in Ratchaburi, In
Proceeding of Fourth European
Academic Research Conference
on Global Business, Economics,
Zurich, Switzerland
 การศึกษาต่อ
 การฝึกอบรม – ดูงาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน
- ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
(2) สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา
หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีพื้น ฐานความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา
แรกเข้าในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
2.4.2 อาจารย์ ผู้ส อนพัฒ นาการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ
หรือมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เป็นภาคภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
175
175
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
175
175
175
175
175
175
175
175
175
350
525
700
175

2564
175
175
175
175
700
175

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
70
-

2561
70
70
140
70

2562
70
70
140
70

2563
70
70
140
70

2564
70
70
140
70

ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2560
35
-

2561
35
35
70
35

2562
35
35
70
35

2563
35
35
70
35

2564
35
35
70
35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2560
2561
10,176,000 10,272,000

2562
9,792,000

2563
9,432,000

2564
9,432,000

ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียน การศึกษา
แบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
14,547,070 15,274,420 16,038,140 16,840,050 17,682,050
รวมรายรับ

24,723,070 25,546,420 25,830,140 26,272,070 27,114,050

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
11,512,870 10,927,690 10,123,940 9,707,660 9,073,980
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม
3,686,810 3,456,210 3,163,210 3,005,210 3,005,210
ข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
7,208,000 7,276,000 6,936,000 6,681,000 6,681,000
รวม (ก)
22,407,680 21,659,900 20,223,150 19,393,870 18,760,190
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
320,000
235,000
220,000
220,000
รวม (ข)
320,000
235,000
220,000
220,000
รวม (ก) + (ข)
22,407,680 21,979,900 20,458,150 19,613,870 18,980,190
จานวนนักศึกษา
245
490
665
840
840
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2.6.3 งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียน การศึกษา
แบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2560
1400,000

2561
3,080,000

2562
3,080,000

2563
3,080,000

2564
3,080,000

56,000

112,000

112,000

112,000

112,000

1,456,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000

3,192,000

2.6.4 งบประมาณรายจ่าย ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวม
ข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

384,000

456,000

456,000

456,000

456,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

384,000

456,000

456,000

456,000

456,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

384,000
35

456,000
70

456,000
70

456,000
70

456,000
70
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้ว ยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานหลั กสู ต ร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ

30
3
12
6
2
3
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

97
34
45
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

รหัสคณะ
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
ระดับการศึกษา 2 ปริญญาตรี
รหัสสาขาวิชา
03 สาขาวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชา

1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชา

10
30
50
70
81

นก.(ท-ป-น)

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังศาสตร์

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

20
40
60
80
82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
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- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)

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

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature)

3(3-0-6)

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
รหัสวิชา

3(3-0-6)

12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity)

3(3-0-6)

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

3(3-0-6)

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

3(3-0-6)
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GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

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

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies)
GE2400101 การรูส้ ารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

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

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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

3(3-0-6)

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

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2500101 พลศึกษา (Physical Education)

1(0-2-1)

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105 นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

3(3-0-6)

GE2600102 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)

2(2-0-4)

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
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 หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2001101 การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี (Accounting for Non-Accountants)

3(3-0-6)

BA2021101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)

BA2031101 หลักการจัดการ (Principles of Management)

3(3-0-6)

BA2031202 การภาษีอากร (Taxation)

3(2-2-5)

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
BA2031304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
BA2031305 ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

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

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

3(3-0-6)

BA2041102 การเงินธุรกิจ (Business Finance)

3(3-0-6)

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ (Information Systems for Business)
BA2061101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence 1)
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

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

3(2-2-5)

1(0-2-1)

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 45 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA2032201 ภาวะผู้นา (Leadership)

3(3-0-6)

BA2032202 พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)

3(3-0-6)

BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

3(3-0-6)

BA2032204 การจัดการสานักงาน (Office Management)

3(3-0-6)

BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ (Introduction to Business)
BA2032306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
(Quality Management and Productivity)
BA2032307 การจัดการปฏิบัติการ (Operation Management)

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

BA2032308 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

3(3-0-6)

BA2032309 การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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BA2032310 การวิจัยทางธุรกิจ (Business Research)

3(3-0-6)

BA2032311 แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relations)
BA2032312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
BA2032313 การบริหารโครงการ (Project Management)

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

BA2032314 การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

3(3-0-6)

BA2032415 สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management )

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA2033401 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Management)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางการจัดการ
BA2033402 การฝึกงานทางการจัดการ
3(0-40-0)
(Practicum in Management)
และเลือกศึกษารายวิชาแต่ละกลุ่มวิชาให้ครบ 18 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2033303 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก
(Human Resource Planning and Recruitment Selection)
BA2033304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
BA2033305 นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Innovation and Tools in Human Resource Management)
BA2033306 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
BA2033307 การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ
(Learning Management in Organization)
BA2033308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Information System for Human Resource Management)
BA2033309 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

BA2033310 การบริหารทีมงาน (Teamwork Management)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BA2033311 การนาเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร
(Presentation and Trainership Skills)
BA2033312 จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Ethics in Human Resource Management)
BA2033313 การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(Safety and Health Management)
- กลุม่ วิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2034301 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
(Business Trends and Investment Analysis)
BA2034302 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(New Venture and Entrepreneurship)
BA2034303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Information System for Management)
BA2034304 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
(Small and Medium Business Management)
BA2034305 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
(Organizational Change and Innovation Management)
BA2034306 จิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology)

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

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

BA2034307 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Techniques)

3(3-0-6)

BA2034308 การสื่อสารภายในองค์การ (Organizational Communication)

3(3-0-6)

BA2034309 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

3(3-0-6)

BA2034310 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

3(3-0-6)

BA2034311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business)

3(3-0-6)

- กลุม่ วิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2035301 การจัดการโลจิ
03-316-301
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
BA2035302 การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์
(Logistics Planning and Control)
BA2035303 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BA2035304 การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
(Purchasing and Materials Management)
BA2035305 กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
(Logistics and Business Supply Chain Strategies)
BA2035306 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics)
BA2035307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Information System for Logistics and Supply Chain
Management)
BA2035308 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง
(Transport Safety and Environment)
BA2035309 การจัดการการบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Management)
BA2035310 กฎหมายโลจิสติกส์ (Logistics Law)
BA2035311 จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส์
(Ethics in Logistics Management)
BA2035312 การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics Management)
BA2035313 การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Performance Measurement in Logistics and Supply Chain)

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

- กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2036301 หลักการประกอบการธุ
03-316-301 รกิจ (Principles of Business Operation)
BA2036302 การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Writing)
BA2036303 การจัดการธุรกิจสากลสาหรับผู้ประกอบการ
(Global Business Management for Entrepreneurs)
BA2036304 การจัดการองค์การสาหรับเจ้าของธุรกิจ
(Organization Management for Business Owners)
BA2036305 กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่และเครือข่ายธุรกิจ
(New Venture Strategies and Business Network)
BA2036306 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ
(Business Analysis and Forecasting)
BA2036307 วิสาหกิจร่วมทุน (Private Equity and Venture Capitals)
BA2036308 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้ประกอบการ
(Innovation and Change Management for Entrepreneurs)
BA2036309 จริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ (Ethics for Entrepreneur)

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ

GE2100xxx วิชากลุ่มภาษาไทย

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

BA2001101 การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี

3

3

0

6

BA2041101 หลักเศรษฐศาสตร์

3

3

0

6

BA2051101 ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ

3

2

2

5

19

17

4

36

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE2xxxxxx วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6

GE2500xxx วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

GE2xxxxxx วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

BA2021101 หลักการตลาด

3

3

0

6

BA2031101 หลักการจัดการ

3

3

0

6

BA2041102 การเงินธุรกิจ

3

3

0

6

19

18

2

37

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20

ปฏิบัติ
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GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ

2

2

0

4

BA2031203 กฎหมายธุรกิจ

3

3

0

6

BA2032201 ภาวะผู้นา

3

3

0

6

BA2032204 การจัดการสานักงาน

3

3

0

6

BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ

3

3

0

6

19

19

0

38

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 19

GE2200xxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

BA2031202 การภาษีอากร

3

3

0

6

BA2032202 พฤติกรรมองค์การ

3

3

0

6

BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3

3

0

6

BA2032306 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

3

3

0

6

xxxxxxxxx

3

x

x

x

18

x

x

x

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปฏิบัติ
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2031305
BA2032309
BA2032307
BA2032311
BA203xxxx
BA2061101

ธุรกิจเพื่อสังคม
การเจรจาต่อรอง
การจัดการปฏิบัติการ
แรงงานสัมพันธ์
วิชาชีพเลือก 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
3
3
3
3
3
3
18

2
3
3
3
x
3
x

ปฏิบัติ
2
0
0
0
x
0
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
5
6
6
6
x
6
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
BA2001401
BA2031304
BA2032310
BA2032308
BA203xxxx
BA203xxxx

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี
1
3
3
3
3
3
16

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

0
3
3
3
x
x
x

ปฏิบัติ
2
0
0
0
x
x
x

ศึกษาด้วย
ตนเอง
1
6
6
6
x
x
x
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

6

0

40

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

6

0

40

0

หน่วยกิต ทฤษฎี

BA2033401 สหกิจศึกษาทางการจัดการ
รวม

ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

BA2032312 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6

BA2032313 การบริหารโครงการ

3

3

0

6

BA2032415 สัมมนาทางการจัดการ

3

3

0

6

BA2032314 การบริหารค่าตอบแทน

3

3

0

6

BA203xxxx วิชาชีพเลือก 4

3

3

0

6

xxxxxxxxx

3

x

x

x

18

x

x

x

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปฏิบัติ
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles
of business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้น ฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่ งสาร การพูดเพื่อการ
นาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
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GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์
ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English 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
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ภ าษาระดั บสู ง ขึ้น เพื่ อ ใช้ ภ าษาให้ ถู กต้ อ งตามสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
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GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
ป้าย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and
work-related expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ใ นอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โ ทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค้ า และบริ ก าร การระบุ เ ป้ า หมายและการตั ด สิ น ใจท าธุ ร กิ จ การต่ อ ว่ า และ
การแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพ
ต่าง ๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศัพ ท์ จ ากปริ บ ท องค์ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
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GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั งกฤษตามสถานการณ์ต่ า ง ๆ ในชี วิ ตประจ าวัน ให้ ถู กต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ การอ่าน
ข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
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GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนา
กับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations
in Thai culture; religious principles and human relations
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GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปด้า นสั งคมเศรษฐกิ จ วิ วั ฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
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GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพั ฒนาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization; problems,
impact, and crises of development in Thai and global societies; technology and innovation
for sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิช าชี พ การคุ้ มครองแรงงาน แรงงานสั มพั นธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ทธิ มนุ ษ ยชน จริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labour
Protection; relationlabour professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน
ความสาคัญของการอยูร่ ่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for
a sustainable future
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GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขั ดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และการ
คัดเลื อก สารสนเทศ ระบบการจั ด เก็บ ทรัพ ยากรสารสนเทศในห้ องสมุด การสื บค้นและการใช้ เครื่องมื อ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
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GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิตและ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors;
self-development; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
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GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล รตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิจิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in
daily life

34

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกายดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management
of team sports; sports injuries and first aid
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GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝึ ก ทั ก ษะการเล่ น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
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
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเป็ น ผู้ น านั น ทนาการ การจั ด กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ
การฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม 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
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้ องต้น เมตริกซ์และตัว กาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences
and series
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GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ยวกั บสถิติตั ว แปรสุ่ ม การสุ่ มตั ว อย่าง การประมาณค่า และการ

ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
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GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็ น พลเมื อ งโลก สั ง คมสร้ า งสรรค์ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
และความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality;
teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
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GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วั ส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
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กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BA2001101
การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
Accounting for Non-Accountants
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สภาพทั่วไปทางการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดทาบัญชีของ
ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
General environment for accounting; Basic knowledge for accounting;
prepare with accounting processes for service firms, commercial business, Manufacturing
firms; financial reporting analysis; apply in accounting information system
BA2021101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทบาทและความส าคั ญ ของการตลาดและหน้ า ที่ ท างการตลาด การแบ่ ง ตลาด
และพฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาดและการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการตลาดธุรกิจบริการ การตลาดทางตรงและการตลาดระหว่างประเทศ การประยุกต์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาดและกรณีศึกษา
Roles and importance of marketing and marketing function; market
segmentation; buying behavior; marketing mix and defining marketing mix strategy; marketing
information Systems; services marketing; direct marketing; international marketing; application
of new Technology to marketing activities; ethical and case studies
BA2031101

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา การควบคุม
Theories and development in the management; organizational environment;
planning; organizing; human resources management; leading; controlling
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BA2031202

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร
ภาษีสรรพสามิตและภาษีท้องถิ่น
Tax structure; 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
BA2031203

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา ละเมิด ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
จ้างแรงงาน จ้างทาของ ยืม ค้าประกัน จานอง จานา ตัวแทน นายหน้า และทรัพย์สินทางปัญญา
General provision; persons; things; juristic acts; contract; violation; sales;
hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loan; suretyship; mortgage;
plage agency; brokerage; and intellectual property
BA2031304

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจภายใต้สภาวะแน่นอน
และไม่แน่นอน การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ
แบบจาลองแถวคอย การจาลองสถานการณ์
Analysis by the scientific decision-making methods; decision-making
under certainty and uncertainty; inventory control; linear programming; project management
techniques; queuing model; simulation
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BA2031305

ธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
Social Enterprise
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : รูปแบบ วิธีการดาเนินธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม การประยุกต์หลักการบริหารธุรกิจ
ที่นาไปใช้ในกิจการเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคโดยเน้นการใช้นวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
สร้างความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม ฝึกวิเคราะห์และเขียนแผนธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการศึกษา
กรณีศึกษาจากกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Format, business approach of social enterprise; application of management
principles that apply to the social enterprise; diagnosing problems and obstruction by using
innovative solutions for establishing a sustainable social enterprise; training analysis and
business plan of the social enterprise including cases studies of social enterprise in domestic
and foreign
BA2041101

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและการกาหนดราคา ทฤษฎีการผลิต ตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคารและนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economics information; demand, supply and pricing; theory of production;
perfect competitive market and imperfect competitive market; national income; finance and
banking and monetary policy; fiscal policy; international economics; economic development
BA2041102

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ข้อมูล ทางการเงิน การวิเคราะห์ อัตราส่ ว นทางการเงิน การพยากรณ์และวางแผน
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน
โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน มูลค่าของเงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ
Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and financing;
time value of money; International finance
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BA2051101

ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Systems for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: บทบาทของระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในงาน
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ องค์ ก ร ประเภทของการใช้ ร ะบบสารสนเทศในองค์ ก ร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในสานักงานด้านงานเอกสาร งานนาเสนอ และงานตารางคานวณ การจัดทาจดหมาย
เวียน การใช้ซอฟต์แวร์ตารางคานวณเพื่อวิเคราะห์ยอดขาย
Roles of information systems; applying information systems for business
in personal and organization levels; type of information systems used in organizations;
current computer technology; use of current operating systems; use of computer network
and internet; applying office software for documentation; presentation and spread sheet;
mail merge; sale analysis by spread sheet software
BA2061101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
3(3-0-6)
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การอ่ า นและการเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายร้องเรียน จดหมายตอบการร้องเรียน จดหมายทวงหนี้ จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Reading and writing English business letters; letters of enquiry, enquiry
reply letters; purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, replies
to complaint letters, collection letters; application letters, writing resumes and electronic-mails
BA2001401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Cooperative education process; selecting establishments and job applications;
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system
and safety; report writing and presentation delivery
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BA2032201

ภาวะผู้นา
3(3-0-6)
Leadership
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ภาวะผู้นา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา พฤติกรรมและทัศนคติของผู้นา การจูงใจ
การวางแผนและการตัดสินใจ ภาวะผู้นากับ การทางานเป็นทีม ผู้นากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารความขัดแย้ง การพัฒนาภาวะผู้นา คุณธรรมจริยธรรมของผู้นา
Leadership; 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
BA2032202

พฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: พฤติกรรมองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้
และการเรียนรู้ แรงจูงใจในการทางาน พฤติกรรมกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้นา การจัดการความ
ขัดแย้งใน อานาจและการเมืองในองค์การ สภาพแวดล้อมในการทางาน วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์การ
ความเครียด การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์การ
Organizational behavior; individual behavior in organization; personality; attitude;
conceptions and learning; motivation to work; group behavior; organizational communication;
leadership; conflict management; power and politics in organization; working conditions; culture and values of organization; stress; organizational change management
BA2032203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โครงสร้างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน
การสรรหาและคั ดเลื อก การอบรมและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริห าร
ค่าตอบแทน การเลื่อนและการโยกย้ายตาแหน่ง การออกจากงาน การจัดการสุขภาพความปลอดภัยในการ
ทางาน แรงงานสัมพันธ์
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; labor relations
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BA2032204

การจัดการสานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การจั ดการส านั กงาน ความส าคั ญและการจั ดการส านั กงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
การบริหารงานเอกสาร การบริหารลักษณะทางกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวก การใช้เครื่องใช้สานักงาน
ประเภทต่าง ๆ การจัดการส านั กงานอัตโนมัติ การบริห ารทรัพยากรมนุษย์ในส านักงาน การพัฒนางาน
สานักงานให้เกิดประสิทธิภาพ
Office management; importance and methods of efficient office management;
document management; physical characteristics management and facilities; using different
types of office equipment; office automation; human resource management in office;
development of efficient office
BA2032205

ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ กิจกรรมทาง
ธุรกิจด้านการผลิต การตลาด สถาบันการเงิน เอกสารทางธุรกิจและการขนส่ง การประกันภัย การบริหาร
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานแนวความคิดของการบริหารงานธุรกิจให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่
ละด้านของธุรกิจ
General characteristics of business; types of business entrepreneurship;
business processes of production; marketing; financial institution; business documents and
shipment; insurance; computerized data administration as foundations for business administration
concept to understand all business activity aspects
BA2032306

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Quality Management and Productivity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพและต้นทุนคุณภาพ กลุ่มคุณภาพและการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ทฤษฏีการจัดการ
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
Quality management and productivity; history and development of quality
management; quality control and quality cost; quality control circle and total quality management
throughout organization; theories of quality management and productivity; productivity measurement;
techniques and tools for productivity improvement; international standard management system
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BA2032307

การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operation Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การจัดการปฏิบัติการ การผลิตและการปฏิบัติการ การจัด การคุณภาพ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการดาเนินงาน
การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี
Operation management; production and operation; quality management; product
and service design; business processes; supply chain management; forecasting; operation
planning; inventory management; just-in-time production
BA2032308

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
รายวิชาที่เรียนมาก่อน: BA2031101 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ต้องเรียบควบคู่:การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ /การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน การกาหนดทิ ศทางขององค์กร กลยุทธ์ระดับองค์ก ร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย
การศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
Strategic management; external environment analysis; internal environment
analysis; direction of organizational; corporate strategy; business strategy; operational strategy;
implementation of the strategy; control and strategic evaluation; modern strategic management;
case studies in domestic and local area
BA2032309

การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
Negotiation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การเจรจาต่อรอง ประเภทของการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทฤษฎี
ความต้องการของการเจรจาต่อรอง บรรยากาศในการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการเจรจาต่อรองและกรณีศึกษา
Negotiation; types of negotiation; business negotiation; theory of negotiation
needs; atmosphere of negotiation; negotiation tactics; preparation for negotiations and case studies
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BA2032310

การวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research
รายวิชาที่เรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :กระบวนการวิจัย ประเภท และขอบเขตของการวิจัยธุร กิจ ปัญหาและข้อ สมมติฐาน
ทางการวิจัย การออกแบบวิจัย การทาโครงการวิจัยของนักศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจัย การ
กาหนดตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล การวิจัย ตลอดจนการจัดทารายงาน
การวิจัย
Steps in the research process, types and scope of business research; research
problems and hypotheses; research design; research project of students; development of
research tools; sampling methods, data collection methods; analysis of data, research
presentation and preparation research paper
BA2032311

แรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
Labour Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจ้างแรงงาน การจ้างทาของ การคุ้มครองแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
วินัยในการทางาน การเลิกจ้าง ค่าชดเชย แรงงานสัมพันธ์ สภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน การกระทาอันไม่เป็น
ธรรม เงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการดาเนินคดีแรงงาน
Hiring; employment; labour protection; regulation on work; discipline of working;
layoff; recompense; Labour Relations regulations on work; employment; agreement on employment;
filing claim; negotiation; settlement of disputes; lock-out and strikes; unfair labour practice
and unfair dismissal; compensation; social security; labour courts and labor litigation
BA2032312

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2031101 หลักการจัดการ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่า งประเทศ การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ
การจัดโครงสร้างและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรมและบทบาทของ
ผู้บริหาร การควบคุมและจริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ
International business management; environment of international business
management; international business management strategy; international marketing management;
international finance management; structure and human resource management; cultural difference
management and role of executive; control and international business ethics
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BA2032313

การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2041102 การเงินธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โครงการและการบริหารโครงการ การกาหนดโครงการ การวางแผนและออกแบบ
โครงการ การดาเนินการโครงการการควบคุมและทีมงานโครงการ การติดตามและการประเมินผลโครงการ
การบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21
Project and project management; project initiation; planning and design
of project; project operation, controlling and project teams; monitoring and evaluation project;
project management in the 21st century
BA2032314

การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)
Compensation Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ความสาคัญของการบริห ารค่าตอบแทน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน รูปแบบ ทฤษฎี และหลั กเกณฑ์ ที่ใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การ
กาหนดอัตราเงินเดือน การสารวจเงินเดือนและการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน วิธีการบริหารโครงสร้างเงินเดือน
การจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทางาน
Importance of compensation management; relationship and difference
among wage, salary and compensation; forms, theories and criteria in making compensation;
economics, society, business and other factors affecting compensation management; job evaluation;
salary rate; survey of salaries and salary structure; method of salary structure management;
other forms of compensation apart from wage and salary that can create incentives to work
BA2032415

สัมมนาทางการจัดการ
3(3-0-6)
Seminar in Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :สัมมนาการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาสาคัญต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการแสดง
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วม กระบวนการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ การเผชิญหน้าและแก้ปัญหาทางธุรกิจโดย
ใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจโดยใช้กรณีศึกษา
Seminar in management; analysis of critical issues in organization; practical
sharing opinions; decision making procedure in organization; confronted with business problems
based on literature in order to solve the problem which impacts on running a business
by using case studies
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
BA2033401

สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6(0-40-0)
Cooperative Education for Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้ า นการจั ด การ เสมื อ นพนั ก งานของหน่ ว ยงานตามลั ก ษณะงาน
ในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงาน หรือการทา
โครงงาน หรืองานวิจัย ภายใต้การดูแลของพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ
Practice working in management as an actual employee according to the
position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or project
report or research under the supervision of the supervisor and teacher
BA2033402

การฝึกงานทางการจัดการ
3(0-40-0)
Work Practice in Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ หรือสถานประกอบการในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาการจัดการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และนักศึกษาต้องจัดทารายงานสรุปผลการ
ฝึกงาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
Apprenticeship in organizations or companies relating to management
for not less than eight weeks with students’ summary report after training
- กลุม่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
BA2033303
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก
3(3-0-6)
Human Resource Planning and Recruitment Selection
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก กระบวนการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน กระบวนการ
สรรหาการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการสรรหาคัดเลือก เครื่องมือในการสรรหาคัดเลือก การทดสอบ
การสัมภาษณ์งาน การปฐมนิเทศ การทดลองงานและการบรรจุแต่งตั้ง
Human resource planning and recruitment selection; human resource planning
processes; labour market analysis; human resource demand forecasting; job analysis; recruitment and
selection process; recruitment and selection techniques; instruments of recruitment and selection;
testing; interviews; orientation; probation and placement
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BA2033304

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาปัจเจกบุคคล การพั ฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาองค์การ ปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human resource development; process of human resource development;
individual development; career development; organizational development; problem and barrier
in human resource development; trends in human resource development
BA2033305

นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Innovation and Tools in Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะในการทางาน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
วิธีการทางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้
Innovation and tools in human resource management; competency;
human resource management; human resource management strategy; human resource
development strategy; types of human resource management and development related to
new innovation; tools for developing the system of human resource management to meet
organization’s vision and goal
BA2033306

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ความแตกต่ างของการวั ดและประเมิ นผล หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกับการบริห ารผลการปฏิบัติงาน กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่างจากองค์การภาครัฐและธุรกิจเอกชน
Differences between measurement and evaluation; criteria and methods to
verify evaluation tools; relationship between performance appraisal and performance management;
processes of performance management; modern system of performance management; case studies
of government and private organizations
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BA2033307

การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ
3(3-0-6)
Learning Management in Organization
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ ขอบเขตการเรียนรู้ของพนักงานในองค์การ การออกแบบ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเสริมสร้างการเรียนรู้ การศึกษาการจัดทาแผนที่ การเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้
รายบุคคล การเรียนรู้สาหรับพนักงานเฉพาะกลุ่ม การบริหารองค์ความรู้ขององค์การ
Learning/management/in/organizations;/scope/of/employee’s/learning/in/organizations;
design of learning; activities to enhance learning; mapping of learning; individual learning plan;
learning of specific group of staff; organizational knowledge management
BA2033308

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Information System for Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การใช้โปรแกรมบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ โปรแกรมการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน โปรแกรมบริ ห ารค่า จ้ า งเงิน เดื อ น ประยุ กต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศในการทางาน
Information system for human resource management; types of information
technology systems; information system for human resource management; using human resource
management program; performance evaluation program; the salary administration program; application of information technology in workplace
BA2033309

การบริหารความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: องค์ประกอบของความขัดแย้ง เทคนิคและการบริหารความขัดแย้ง ทักษะในการ
บริห ารความขัดแย้ง การเสริ มสร้ างความฉลาดทางอารมณ์ การปลู กฝังจิตส านึกจริยธรรมทางด้านการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาการเรียนรู้จากกรณีความขัดแย้งในองค์การ
Elements of conflict; techniques and conflict management; skills in conflict
management; enhancing emotional intelligence; awareness of ethics in business competition;
development in learning organization from case studies of organizational conflicts
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BA2033310

การบริหารทีมงาน
3(3-0-6)
Teamwork Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: องค์ประกอบของทีมงาน การจัดตั้งทีม บทบาทของผู้นาทีมและสมาชิก เทคนิคการบริหารทีม
วิธีการเป็นผู้ร่วมทีมที่ดี ข้อดีข้อเสียของการบริหาร ด้วยทีมงาน การบริหารทีมงานเสมือนจริง
Composition of teamwork; establishment of team; role of team leaders and
members; team management technique; guides to be good members of teamwork;
pros and cons of managing by teamwork; virtual team management
BA2033311

การนาเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร
3(3-0-6)
Presentation and Trainership Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การน าเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร กระบวนการนาเสนอ การเตรียมแผน
รู ป แบบและจิ ต วิ ท ยาในการน าเสนอ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การใช้ สื่ อ ประกอบการน าเสนอ บทบาท
จรรยาบรรณและลักษณะวิทยากรที่ดี เทคนิควิธีการพูดและกิจกรรมประกอบการนาเสนอ การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
Presentation and Trainership Skills; presentation process; preparation of
planning; styles and psychology of presentation; personality development; media for
presentation; role ,ethic and characteristics of good trainers; speech techniques and activities
during presentation; setting learning environment
BA2033312

จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Ethics in Human Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032203 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎี จริยธรรมการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม คานึงสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย ในการสถานที่
ทางาน การเคารพสิทธิส่วนบุคคล ความยุติธรรมในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Ethical in human resource management, concepts and theories of ethics; treatment
of employees with ordinary decency and distributive justice; equality and equity justice; basic
human rights; safety in the workplace, privacy; justifiable treatment to employees; fairness
of human resource management systems and processes
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BA2033313

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Safety and Health Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักการและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากล สภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน การจัดการความ
ปลอดภัย แนวทางในการส่งเสริมและการจูงใจเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
Safety and health management; principles and laws related to safety and
health management in international standard; good environment in workplace; safety management;
guidelines for promotion and motivation related to health and safety in workplace
- กลุม่ วิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
BA2034301
การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
3(3-0-6)
Business Trends and Investment Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน สภาพขององค์การต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางด้านการลงทุน
โดยแยกตามประเภทและชนิดของธุรกิจ
Business trends and investment analysis; condition of various organizations
in both domestic and foreign countries influencing business operation in Thailand; investment
environment and climate divided by categories and types of business
BA2034302

การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
New Venture and Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การจัดตั้ งธุรกิจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การเริ่มดาเนินธุรกิจ การวิเ คราะห์และประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทาแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ การนาเสนอแผนธุรกิจ
ปัญหาและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจ
The process of starting new ventures; analysis and evaluation of business
opportunities; feasibility study; business planning and development; business plans presentation;
current issues and business trends
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BA2034303

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Information System for management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการบริหารจัดการ
ซอฟแวร์สาหรับการวางแผน ซอฟแวร์สาหรับการจัดการทรัพยากรกิจการ ซอฟแวร์สาหรับประสานการ
ทางานในการปฏิบัติงาน
Information system for management; use management software packages;
software for planning; enterprise resource management software; enterprise collaboration software
BA2034304

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
รายวิชาที่เรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การจัดการวางแผนการ การจัดการผลิ ต
การจัดการการตลาด การจัดการบัญชีการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเกี่ยวธุรกิจขนาดย่อม และ
ขนาดกลาง การจัดการธุรกิจขนาดกลาง การฝึกวางแผนธุรกิจ
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
BA2034305

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Change and Innovation Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก การจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
องค์การ การเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดและการพัฒนานวัตกรรมในองค์การ
Organizational change management and innovation in organization; process
of change; internal and external change response; change resistance management; organizational
development; entrepreneurship; creativity development; concepts and development of
organizational innovation
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BA2034306

จิตวิทยาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: จิตวิทยาองค์การ ขอบเขตของจิตวิทยาองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการ
ทางานในองค์การ พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ทัศนคติและแรงจูงใจ
ในการทางาน ความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการทางาน การออกแบบงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน
สุขภาพจิตในองค์การ ความเหนื่อยล้า การสรรหาคัดเลือกและการพัฒนาบุคคลากร
Organizational psychology; scope of organizational psychology; individual
differences working in organizations; behavior of individual in organization; human relations at
work; attitude and motivation at work; satisfaction and morale at work; work design and
physical working condition; mental health in organization; fatigue; recruitment and personnel
development
BA2034307

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Management Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: เทคนิ คการจั ดการสมัยใหม่ ; การเปลี่ ยนแปลงในยุคดิ จิตอล เครื่ องมื อช่ วยตั ดสิ นใจ
และเทคนิคการจัดการต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กรสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ
Modern management techniques; Digital transformation; decision rights tools
and other management technical to comply in modern organization with the current situation and
case study for competitive advantage
BA2034308

การสื่อสารภายในองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: การสื่อสารภายในองค์การ องค์การกับการสื่อสาร มนุษย์กับการสื่อสาร ลักษณะและ
รูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมการสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมการสื่อสาร ในองค์การ กลยุทธ์
การสื่อสารในองค์การ
Communication in organization; organization and communication; human and
communication; characteristics and form of communication; communication behaviors; communication
network; organizational communication activities; organizational communication strategy
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BA2034309

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมในสังคมและองค์การ
ทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนาจริย ธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาท
ของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทขององค์การภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม และ
กรณีศึกษา
Ethics and code of professional conduct; factors influencing ethics in society
and business organization; decision of ethics; business ethics problem; development of ethics in
business organization; role of business and social responsibilities; role of public and private
organizations to promote ethics and case studies
BA2034310

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจั ดการความเสี่ ย ง วิเ คราะห์ ลั กษณะ และรู ปแบบความเสี่ ย งที่อ าจเกิดขึ้ นใน
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดนโยบาย วิธีการ
และการดาเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยง การป้องกัน และควบคุมความเสี่ยง การฝึกอบรมบุคคลใน
องค์การเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ ระบบการจัดการมาตรฐานสากล
Risk management; analysis of characteristics and patterns of possible risk
organization; environment analysis; planning and risk analysis to determine policy; procedures and
operations for risk management; prevention and risk control; training personnel in organization to
prepare for possible risk management, international standard management
BA2034311

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Electronic Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภทและโมเดลของธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยี ที่ส นั บ สนุ น การทาธุร กิจ อิเล็ กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการช าระเงิน ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์
เพื่อทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกรณีศึกษาด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic business (e-business); Types and models of e-business; basic
knowledge in technology that supports e-business operation; security systems; payment systems;
electronic markets; electronic services; electronic government; related laws; strategic planning for
operating E-business including case studies in e-business
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- กลุม่ วิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply chain Management)
BA2035301
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ การขนส่ง การ
จัดการสินค้าคงคลัง การดาเนินการรับคาสั่งซื้อและการบริการลูกค้า โครงสร้างและกระบวนการของห่วงโซ่
อุปทาน การกระจายตลาดในห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาและการผลิต การบูรณาการเครือข่ายและ
การดาเนิ นงาน การวางแผนทรั พยากรกิจการ กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
Logistics and supply chain management; logistics management process;
transportation; inventory management; order processing and customer services; structure and
process of supply chain; marketing distribution in supply chain; procurement and manufacturing
strategies; network and operational integration; enterprise resource planning; strategies in logistics
and supply chain management; international logistics and supply chain management
BA2035302

การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Planning and Control
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์ การปฏิบัติการวางแผนโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
กรอบการวางแผนกระบวนการโลจิสติกส์ การวางแผนเครือข่ายองค์การและการจัดการ การพัสดุและการผลิต
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มในอนาคต
Logistics planning and control; planning operations, logistics and supply
chain; planning framework of logistics process; planning network organization and management;
procurement and production; related information; future trends
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BA2035303

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
Inventory and Warehouse Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการสินค้าคงคลัง นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุนของ
สินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง การกาหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง
การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนความต้องการวัสดุ กลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลัง กิจกรรมหลัก
ของคลังสินค้า การออกแบบคลังสินค้า วัตถุประสงค์และพันธกิจของการจัดการคลังสินค้า กลยุทธ์การเลือก
ทาเลที่ตั้งของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า ประโยชน์ของคลังสินค้า
Inventory and warehouse management: policies and purposes of inventory
management; cost of inventory; types of inventory; inventory control system; determining
amount of inventory; demand forecasting; material requirements planning; inventory control
strategies; main activities of warehouse; warehouse design; purpose and mission of warehouse
management; strategies of warehouse selection; types of warehouse; benefits of warehouse
BA2035304

การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
3(3-0-6)
Purchasing and Materials Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจั ดซื้ อและการจั ดการวั สดุ การวางแผน และการจั ด การวั ส ดุ ใ นห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
กระบวนการจัดซื้อจัดหา การคัดเลือกซัพพลายเออร์และความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ การกาหนดราคา
การบริการขนส่งในการจัดซื้อ การจัดซื้อระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ
Purchasing and materials management; planning and materials management in
supply chain; procurement procedures; supplier selection and supplier relationship; price
determination; purchasing transport service; international purchasing; strategies of purchasing and
materials management
BA2035305

กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Logistics and Business Supply Chain Strategies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กลยุ ทธ์โลจิ สติกส์และห่ วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ กระบวนการจัดส่งทางธุรกิจ การจัดการ
กิจกรรมอัน เกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ การขนส่ง สิ นค้าคงเหลือ คลังสิ นค้า การเคลื่อนย้าย การรับคาสั่งซื้อ
การไหลของข้ อมูล การบริ ก ารลู กค้ า การดาเนิน การเพื่อให้ ก ารเคลื่ อนย้ายสิ นค้าได้รับประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด
เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด การปฏิบัติโลจิสติกส์ทางธุรกิจในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
Logistics and business supply chain strategies; business logistics process;
management of logistics activities; transportation; inventory; warehousing; handling; order
processing; information flow; customer services; handling for the most effective compared
to total cost; practices of business logistics in various environment
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BA2035306

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:โลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการระบบโลจิสติ กส์ระหว่าง
ประเทศ ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์ กฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษา
Logistics in international business; international logistics system management
strategies; electronic trading system; international logistics laws; information and technology related
to international logistics system management and case studies
BA2035307

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Information System for Logistics and Supply Chain Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ระบบสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์ การจัดการระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและการนาไปใช้
ในการวางแผนและการดาเนินงานโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาหรับการพยากรณ์ การจัดการตารางการผลิต
การบริหารสินค้าคงคลัง การคิดต้นทุนและค่าบริการขนส่ง การบริหารการจัดเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้า การจัด
ตารางเวลาการปฏิบัติงาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม
Information system for logistics; database information system management
and implementation for planning and logistics operations; application of software for forecasting;
production schedules management; inventory management; costing and transport charge; products
storage and transport management; performance schedule; application of information technology
used to develop and enhance performance of industrial logistics system logistics industry
BA2035308

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง
3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการขนส่ ง บทบัญญัติและข้อบังคับทางความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดาเนิ นการด้านการขนส่ง การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข การ
วิเคราะห์ ปั ญหาและการประเมิ น การควบคุ มการผลิ ต การจั ดเก็ บ การล าเลี ยงและการขนส่ งสิ นค้ าอันตราย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Transport safety and environment; provisions and regulations related
to transport safety and environment; settlement of preventive and soluble measures;
problem analysis and evaluation; production control; storage; conveyance and transport of
dangerous goods; new technology for environmental management
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BA2035309

การจัดการการบริการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Service Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการการบริการโลจิสติ กส์ บทบาทของการบริการโลจิสติกส์ การดาเนินงาน
และกลยุทธ์ของการบริการ ประเภทของการบริ การที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ การพยากรณ์ความต้องการสาหรั บ
การบริการ การจัดการบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก การให้ความสะดวกแก่ลูกค้า การจัดการด้านบริการลูกค้า
คุณภาพการบริการ การออกแบบการบริการทางโลจิสติกส์
Logistics service management; role of logistics services; operations and
service strategy; types of service related to logistics; forecasting demand for services; facility
service management; customer accommodation; customer service management; service quality;
logistics service design
BA2035310

กฎหมายโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Law
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับสินค้า
และบริการ กฎหมายการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการชาระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรู ปแบบ กฎหมายการนาเข้า
สินค้าและการส่งออกสินค้า กฎหมายการจัดเก็บในคลังสินค้าและเทอร์มินัล
laws concerning logistics management; good and service procurement
laws; international trading laws; international trade settlement laws; international goods transport
laws; multimodal transport laws, import export laws; warehouse and terminal storage laws
BA2035311

จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Ethics in Logistics Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทางการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แนวคิ ด และทฤษฏี
จริยธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมในสังคมและองค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหา
จริ ย ธรรมทางธุร กิจ การพัฒ นาจริ ย ธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิ ดชอบต่อสั งคม
บทบาทขององค์การภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม
Ethics and code of professional conduct in logistics management; concepts
and theories of ethics; factors influencing ethics in society and business organization; decision of
ethics; business ethics problem; development of morality in business organization; roles of business
and social responsibilities; roles of public and private organization, to promote ethics
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BA2035312

การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ
3(3-0-6)
Reverse Logistics Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ระบบโลจิ ส ติก ส์ แ บบย้ อ นกลั บ กระบวนการจั ด การสิ น ค้า ย้ อนกลั บ กระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลข่าวสารจากปลายทาง ย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต
ต้นทาง การช่วยลดต้นทุน รักษาผลประโยชน์ให้องค์กร การปรับปรุงการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
Reverse logistics system; reverse product management process; action
planning process, and goods movement control and related information from the point of
consumption reversing to the point of origin; cost reduction, organization's interest protection;
effective and efficient customer service improvement
BA2035313

การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Performance Measurement in Logistics and Supply Chain
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2035301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :ข้อมูลและการจัดทาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม การจัดทาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์เทียบประเมินในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดการต้นทุน
รวมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Information, and key performance indicator establishment in logistics and
supply chain efficiency of industrial enterprises; key performance index in logistics efficiency;
criteria for comparing assessments in improvement of enterprise efficiency; responses to
customer needs; cost reduction in logistics and supply chain
- กลุม่ วิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
BA2036301
หลักการประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Operation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กระบวนการประกอบธุ ร กิ จ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ป ระกอบการ ประเภทของ
ผู้ประกอบการ บทบาทของผู้ประกอบการต่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส ของผู้ประกอบการ
การแสวงหาโอกาสใหม่ของธุรกิจ แผนธุรกิจ แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบของการลงทุน การจัดการ
ธุรกิจทีเ่ ริ่มดาเนินการเพื่อกาไรและการเติบโต
Process of business operation; characteristics of entrepreneur; types of
entrepreneur; roles of entrepreneur in economy and society; production management; human
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resource management, financial management; marketing management; entrepreneur’s problems
and opportunities analysis; seeking of new business opportunities; business plan; concepts
of business selection and forms of investment; management of young enterprise for profit
and growth
BA2036302

การเขียนแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Plan Writing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :กระบวนการเขียนแผนธุรกิจสาหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เครื่องมือในการเขียนแผน
ธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ แนวคิดในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ หลักการการ
เขียนแผนธุรกิจ วิธีการนาเสนอแผนธุรกิจต่อธนาคาร สถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอสนับสนุน
ทางด้านเงินทุนหรือเชิญชวนผู้อื่นให้มาร่วมทุน
Business plan writing process for new business establishment; business plan
writing tools; factors concerning business plan; concepts of systematic and united business
management; principles of business plan writing; business plan presentation process to bank
and financial institution for financial support and other joint ventures
BA2036303

การจัดการธุรกิจสากลสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Global Business Management for Entrepreneurs
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการทาธุรกิจกับผู้ร่วมทุนในต่างประเทศ ลักษณะ
และรูปแบบธุรกิจร่วมทุน การแสวงหาและการประเมินผู้ดาเนินกิจการร่วมลงทุน กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจร่วม
ลงทุน ภาษีพิธีศุลกากร มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบปฏิบัติของธุรกิจระหว่างประเทศ
Processes and practices for foreign business partners; characteristics and
forms of capital joint venture; seeking and evaluating joint venture; joint venture management strategies;
custom clearance tax; international trade measures, rules and regulations of international
business
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BA2036304

การจัดการองค์การสาหรับเจ้าของธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management for Business Owners
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ประเภท รูปแบบองค์การ การจัดองค์การสาหรับผู้ประกอบการ การเลือกรูปแบบ
องค์การ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก การกาหนดกลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรมของ
องค์การและการสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการองค์การ
Types of organizational; organization for entrepreneurs; organizational
type selection; internal and external environment; organizational strategies determination;
organizational culture; organizational culture building; information management for organizational
operation
BA2036305

กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่และเครือข่ายธุรกิจ
3(3-0-6)
New Venture Strategies and Business Network
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:กลยุทธ์รูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างธุรกิจใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการกาหนด
กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตั้งธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาสของตลาด ขอบเขต
ของการสร้างธุรกิจใหม่ เงื่อนไขของตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
ได้แก่ แฟรนไชส์ ร้านสะดวกซื้อ ระบบธุรกิจขายตรงในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่มีอิทธิผลแนวโน้มในอนาคตต่อ
การประกอบธุรกิจประเภทเครือข่าย
Different types of strategies to set up a new business; factors affecting
to process of creating strategies to set up a new business; suitable period for new business
establishment; assessment of market opportunities; scope of new business; market conditions;
strategic planning; creation of business networks in various forms such as franchise, stores,
direct sales business in different ways; factors influencing future trends for business networks
BA2036306

การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Analysis and Forecasting
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงปริมาณต่อการดาเนินธุรกิจ วิธีการพยากรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจโดยศึกษาโมเดลต่าง ๆ ข้อมูลอนุกรมเวลาของยอดขาย กาไร ราคาหุ้น ดัชนีทางเศรษฐกิจ
เพื่อใช้ทานายแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต เปรียบเทียบโมเดลต่าง ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อหาโมเดลที่ดีที่สุด
การใช้ซอฟแวร์สาเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์ทางธุรกิจ และกรณีศึกษา
Analysis and quantitative forecasting business; forecasting methods for
business decision making by study of various models, time series data of sales; profits, stock
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price; economic index to predict future business trends; comparison of different models in
application; application of software package to forecast business and case studies
BA2036307

วิสาหกิจร่วมทุน
3(3-0-6)
Private Equity and Venture Capitals
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:ลักษณะและรูปแบบของวิสาหกิจร่วมทุน แหล่งเงินทุนการวิเคราะห์โอกาสและการลงทุน
วิธีการจัดการธุรกิจร่วมทุนตามสัดส่วนของการลงทุน การจัดสรรผลประโยชน์จากการทาธุรกิจร่วมกัน กฎเกณฑ์ใน
การแบ่งส่วนของกิจการเมื่อต้องการเลิกกิจการหรือขายทอดตลาด กรณีศึกษาของกิจการรูปแบบต่าง ๆ
Characteristics and patterns of Private Equity and Venture Capitals;
source of investment funds; analysis of opportunities and investment; venture capital
management in proportion of investment; allocation of business profits; rules of division of
company liquidation or auction; case studies of various forms of business
BA2036308

การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Innovation and Change Management for Entrepreneurs
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ การเมื อง สั ง คม วัฒ นธรรมและเทคโนโลยีที่ มีผ ลกระทบต่อการผลิ ตสิ นค้าและบริการ
กระบวนการดาเนินงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สาหรับธุรกิจผู้ประกอบการ กลยุทธ์ในการสร้างความ
ได้เปรีย บทางการแข่งขัน ให้ กับ ธุร กิจ ผู้ ประกอบการ บทบาทในการเป็นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงในธุรกิจ
ผู้ประกอบการ
Innovation and change management for entrepreneurs; economic;
political, social, cultural and technological environment affecting on production of goods and
services; implementation process; innovation creativity for business entrepreneurs; building
competitive advantage strategy for business entrepreneurs; roles of leadership in business
entrepreneur changing
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BA2036309

จริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Ethics for Entrepreneur
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: BA2032205 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวคิดและทฤษฏีจริยธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
จริยธรรมในสังคมและองค์การทางธุรกิจ การตัดสินใจทางจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมทางธุรกิจ การพัฒนา
จริยธรรมในองค์การธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทขององค์การภาครัฐและ
เอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม
Ethics and code of professional conduct; concepts and theories of ethics;
factors influencing ethics in society and business organization; decision of ethics; business
ethics problem; development of morality in business organization; role of business and social
responsibility; role of public and private organization to promote ethics
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นางจิรพร มหาอินทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผศ.

คุณวุฒิ

บธ.ม.
บธ.บ.

2

นางฐิตินนั ท์ พงษ์คะเชนทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

บธ.ม.
น.บ.
ศศ.บ.

3

นายชูชัย พิทักษ์เมืองแมน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

ค.อ.ม.
ศษ.บ.

4

นางอนงค์ ไต่วัลย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

บธ.ม.
ศศ.บ.

5

น.ส.วรัญญา แก้วเชือกหนัง
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

บธ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ......

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2544
ธุรกิจศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2540
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2545
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช,2553
การจัดการ วิทยาลัยครู
ทั่วไป
จอมบึง,2531
ธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ,2544
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,2530
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
2545
การจัดการ สถาบันราชภัฏ
ทั่วไป
เชียงใหม่, 2535
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2554
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ,2549

ภาระการสอนต่อสัปดาห์ แต่ละ
ปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นางพีรญา เชตุพงษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

2

นายตุลา มหาพสุธานนท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

3

นางระจิตรา ศุภดิลกลักษณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

4

นางทัศนีย์ โพธิสรณ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

5

นางพัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

6

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

อาจารย์

7

นางศรีนาย คุเณนทราศัย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

8

นางเนตรนภา ปิ่นเงิน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จากสถาบัน
แต่ละปีการศึกษา
คุณวุฒิ
การศึกษา
พ.ศ. ....
2560 2561 2562 2563
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2543
บธ.บ. การจัดการ
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช,
2532
วท.ม. จิตวิทยา
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
อุตสาหกรรม
เกษตรศาสตร์,2542
ร.บ. บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์,2526
วท.ม. การพัฒนา
สถาบันบัณฑิต
9
9
9
9
ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนบริหารศาสตร์,
และองค์การ
2548
บธ.บ. บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ,
2521
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2543
บธ.บ. การเลขานุการ วิทยาลัยเกริก,2524
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
เกษตรศาสตร์,
2535
ศษ.บ. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่,2524
กศ.ม. ธุรกิจศึกษา
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2542
ค.บ. ธุรกิจศึกษา
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม,2534
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคาแหง,2545
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2534
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคาแหง,2545
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล,2530
สาขาวิชา/
วิชาเอก
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

9

ว่าที่ ร.ต. สมนึก แก้ววิไล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

บธ.ม.
ร.บ.

10

11

12

13

14

นางพนิตนาถ เย็นทรัพย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช
x-xxxx-xxxxx-xx-x

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

นางลลิดา จูมโสดา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

ผศ.

อาจารย์

ผศ.

อาจารย์

สาขาวิชา/
วิชาเอก
การจัดการและ
การบริหาร
องค์การ
บริหารรัฐกิจ

กศ.บ.

พลศึกษา

ค.ม.
น.บ.

พื้นฐาน
การศึกษา
นิติศาสตร์

น.ม.

นิติศาสตร์

น.บ.ท.

เนติบัณฑิตไทย

น.บ.

นิติศาสตร์

น.ม.

นิติศาสตร์

น.บ.

นิติศาสตร์

น.ม.

กฎหมายธุรกิจ

กศ.ม.

อุดมศึกษา

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

น.บ.

นิติศาสตร์

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

การจัดการ

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช,2544
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2522
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2532
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2529
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2547
สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติ
สภา,2540
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2535
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2548
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2534
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2546
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,
2542
วิทยาลัยครู
สวนดุสติ ,2527
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง,2527
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร,2556
มหาวิทยาลัย
สยาม,2545

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ลาดับ
ที่
15

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ศศ.ม.

บธ.ม.

การบริหาร
องค์การ
อุตสาหกรรม
บริการ
บริหารธุรกิจ

บธ.บ.

บริหารธุรกิจ

อาจารย์

Ph.D.

อาจารย์

Ph.D.

Business
Administration
Philosophy

ศศ.บ.
16

สาขาวิชา/
วิชาเอก

นายธนวัฒน์ สุดจิตร์
สมโภชน์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

17

นายอมร ถุงสุวรรณ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

18

นายชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จากสถาบัน
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. ....
2560 2561 2562 2563
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
ศรีปทุม,2547
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม,2544
มหาวิทยาลัย
9
9
9
9
รามคาแหง,2558
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร,2554
University of
9
9
9
9
Sarasota,2545
Lynn Universty,
2545

9

9

9

9

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

น.ส. พรเพ็ญ ไตรพงษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
น.ส.พชรวรรณ สืบแสงอินทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ผศ.

น.ม.

-

บธ.ม.

-

บธ.ม.

-

บธ.ม.

2

3
4

นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายจิรัชเดช เดชธิสา
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
จากสถาบัน
แต่ละปีการศึกษา
การศึกษา
พ.ศ. ....
2560 2561 2562 2563
กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัย
3
3
3
3
รามคาแหง,2547
การจัดการ
University of
3
3
3
3
โลจิสติกส์
International
Business and
Economics,
China,2557
การเป็น
มหาวิทยาลัย
3
3
3
3
ผู้ประกอบการ รามคาแหง, 2552
การจัดการ
มหาวิทยาลัย
3
3
3
3
โลจิสติกส์และ รามคาแหง, 2553
โซ่อุปทาน
สาขาวิชา/
วิชาเอก
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจั ยของนักศึกษาต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิช าชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ เ ป็ น รู ป ธรรม ภายใต้ ค าแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน
ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้ มีการศึกษา ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นการศึกษาโดยนาความรู้ทั้งหมดที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ ทั้งการจัดทาโครงการวิจัยธุรกิจ
ปัญหาและข้อสมมติฐ านทางสถิติ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ การแปล ความหมาย
การรายงานผล ด้วยการออกภาคสนามทาโครงการ โดยมีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนดและมีการนาเสนองานวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการทาวิจัยธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาทักษะการนาเสนองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่ คณะแต่ งตั้ ง รู ป แบบและเกณฑ์ก ารประเมิน เป็ นตามที่ คณะกรรมการกาหนดตามหลั กการวั ด
และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ - กาหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับผู้ที่มี
พืน้ ฐานไม่ดี
- กาหนดให้ใช้เอกสารประกอบการสอน
หนังสือตาราเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทย
2.มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
- มีรายวิชาที่สอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
- มีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ
4.มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงออก และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้นักศึกษา
นาเสนอผลงานในรายวิชาต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการอย่าง
เหมาะสม
5.มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
- มีกระบวนการสร้างวินัยในตนเอง และความ
ต่อตนเองและสังคม
รับผิดชอบต่องานที่ทา เช่น การเข้าชั้นเรียนที่ตรง
เวลา การส่งงานที่มอบหมาย เป็นต้น
- ให้นักศึกษาทางานเป็นทีมในรายวิชาต่าง ๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้ อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามลั กษณะของรายวิช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิ บัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3 สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการจัดการนามาประยุกต์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอรายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปลความหมาย
รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุ กต์ ใช้ วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการศึ กษาปัญหาและการน าเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฏี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)
โดยระบุ ว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบรอง ซึ่ ง บางรายวิ ช าอาจไม่ น าสู่ ผ ลการเรี ย นรู้
บางเรื่องก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ

ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
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GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101

1

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สารและ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

2

3

4

5

1

2

3

4

1
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3























































































































































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101
GE2600102

จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
สถิติเบื้องต้น

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
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1

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สารและ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

1

2
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4

5

1

2

3

4

1

2

3
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GE2600103
GE2700101
GE2700102
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล
การสือ่ สาร และ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การบัญชีสาหรับผู้มิใช่นักบัญชี
หลักการตลาด
หลักการจัดการ
การภาษีอากร
กฎหมายธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ธุรกิจเพื่อสังคม
หลักเศรษฐศาสตร์
การเงินธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 1
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ความรู้

1 2 3 1 2
    
    

 
    
    
    
    





    
    

ทักษะทาง
ปัญญา
3 1 2 3
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BA2001101
BA2021101
BA2031101
BA2031202
BA2031203
BA2031304
BA2031305
BA2041101
BA2041102
BA2051101
BA2061101
BA2001401

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
การสื่อสารและ
ระหว่างบุคคล
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 4
      
     

 
      
      
      
      
 
 
    
      
      

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาวะผู้นา
พฤติกรรมองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การจัดการสานักงาน
ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
การจัดการปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์
การเจรจาต่อรอง
การวิจัยทางธุรกิจ
แรงงานสัมพันธ์
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การบริหารโครงการ

1














2














ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
3











1














2














3










1














2 3


 

 

 
 
 
 
 
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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BA2032201
BA2032202
BA2032203
BA2032204
BA2032205
BA2032306
BA2032207
BA2032308
BA2032309
BA2032310
BA2032311
BA2032312
BA2032313

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การบริหารค่าตอบแทน
สัมมนาทางการจัดการ
สหกิจศึกษาทางการจัดการ
การฝึกงานทางการจัดการ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาคัดเลือก
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริหารการเรียนรู้ในองค์การ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารความขัดแย้ง
การบริหารทีมงาน
การนาเสนอและเทคนิคการเป็นวิทยากร

1














2














3









ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1














2





3





1





  


  

  




2














3





1





 

 

 




2











3












ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1














2









3





4
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BA2032314
BA2032415
BA2033401
BA2033402
BA2033303
BA2033304
BA2033305
BA2033306
BA2033307
BA2033308
BA2033309
BA2033310
BA2033311

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

จริยธรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ
จิตวิทยาองค์การ
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
การสื่อสารภายในองค์การ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการความเสี่ยง
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

1














2














ความรู้

3









1














ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 1 2

 

 
 
   
   
   
   

 
   


   



 

3









ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1














1 2
 
 


 
 
 
 
 

 
 

2














3









3


4
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BA2033312
BA2033313
BA2034301
BA2034302
BA2034303
BA2034304
BA2034305
BA2034306
BA2034307
BA2034308
BA2034309
BA2034310
BA2034311

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

การวางแผนและควบคุมด้านโลจิสติกส์

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ

กลยุทธ์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ

โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการขนส่ง

การจัดการการบริการโลจิสติกส์

กฎหมายโลจิสติกส์

จริยธรรมทางการจัดการโลจิสติกส์

การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ

การวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน


2














3













ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้
1














2














3











1














2














3













ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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BA2035301
BA2035302
BA2035303
BA2035304
BA2035305
BA2035306
BA2035307
BA2035308
BA2035309
BA2035310
BA2035311
BA2035312
BA2035313

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
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ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
คุณธรรม
ทักษะทาง
ความรู้
ระหว่างบุคคล การสื่อสารและ
จริยธรรม
ปัญญา
รายวิชา
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4

BA2036301 หลักการประกอบการธุรกิจ
  

   

 
BA2036302 การเขียนแผนธุรกิจ
   



 
BA2036303 การจัดการธุรกิจสากลสาหรับผู้ประกอบการ
 
 
 
  
 
BA2036304 การจัดการองค์การสาหรับเจ้าของธุรกิจ

  
 


BA2036305 กลยุทธ์การสร้างธุรกิจขใหม่
และเครือข่ายธุรกิจ
 
   ข
 
 
รศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (1).pdf
้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ว่าด ้วยการเทียบโอน พ.ศ. 2559.pdf
้อบังคับว่าด ้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4).pdf

BA2036306 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ธุรกิจ
    
 


BA2036307 วิสาหกิจร่วมทุน
   
 
  
BA2036308 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสาหรับผู้ประกอบการ 
     
 



BA2036309 จริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยมี
กระบวนการทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวด 7 ข้อที่ 4 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) และเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดทารายงานประเมินผลการทวนสอบรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อม
ระบุปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 หมวด 3 ข้อที่ 7 และ มคอ. 6 (ถ้ามี)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ดาเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดทาการทวนสอบอย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จัดทารายงานการประชุมการทวนสอบ
และสรุปผลใน มคอ. 7
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และจัดประชุมหลังปิดภาคการศึกษา เพื่อติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีก ารปฐมนิ เ ทศแนะน าแนวการเป็ น ครู ให้ กั บ อาจารย์ ใหม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่อเนื่ อ ง โดยผ่ า นการทาวิจั ย สายตรงในสาขาวิช าเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่ อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการกับ
องค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นและจูงใจอาจารย์ให้พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสูตร ให้มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ ทาหน้าที่
1. จัดให้มีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทาทาเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
3. กากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดให้มีการทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)และรายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
2. บัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิดและ
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ๆ 5 ปี มี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
และนายจ้าง (ทุก ๆ ปีการศึกษา) ตลอดจนมีการติ ดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการทางาน
ของบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ได้จัดทาแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ.2 โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก
ทั้งระบบโควตาและระบบรับตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นั กศึ กษาจะมีการปฐมนิ เทศในภาพรวมแล้ ว สาขาวิ ช าการจัด การ ได้ดาเนิ นการปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกัน
การมี ร ะเบี ย บวินั ย ด้า นวิ ช าการการเตรีย มความพร้ อมของนั กศึ กษาใหม่ หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการจั ดการ
ได้ดาเนินการพิจารณาการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
และปรับพื้นฐานทางด้านการจัดการ
3.3 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการมีเป้าหมายให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และเรียนได้
อย่างมีความสุข ลดอัตราการตกออกกลางคัน และสามารถเรียนได้สาเร็จตามเวลา จึงจัดให้มีระบบการดูแล
และให้คาปรึกษานักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา
(Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีระบบ การให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
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3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี นั ก ศึ ก ษามี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบ ในการสอบตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นได้ นักศึกษามี
ข้อร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาดาเนินการแก้ไข
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส าหรั บ อาจารย์ พิเ ศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาการจัดการ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางการจัดการที่มีความ
เชี่ ย วชาญในเชิ ง วิ ช าชี พ ควบคู่ กั บ จริ ย ธรรม ที่ พ ร้ อ มเผชิ ญ การแข่ ง ขั น ในเวที อ าเซี ย นและระดั บ สากล
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญให้กั บ
ภาคธุร กิ จ เพื่อ พั ฒ นาสั งคมและประเทศชาติ ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่มี คุ ณธรรม ซื่ อสั ต ย์ พร้อ มด้ ว ยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม
และเทคโนโลยี ที่เปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว หลั กสู ตรบริห ารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ ดาเนินการจัดทาหลักสูตรตามที่สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กาหนดให้คณะกรรมการ สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน
และให้สอดคล้องตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.2 สาขาวิ ช าการจั ด การจั ดท าฐานข้ อมู ล การสอนของอาจารย์ ส าขาวิ ช าการจั ด การเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการกาหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนตลอดจน
ผลการประเมินการสอนรายบุคคล
5.3 การกากับ ติ ด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจั ด การเรีย นการสอน
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ จัดสรรงบประมาณประจาปี
และเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพี ย งพอเพื่ อสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรีย นและสร้ างสภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกับ การเรี ย นรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา
เฉพาะทาง และมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ห้ อ ง ปฏิ บั ติ ก าร ERP
ห้อง Smart Classroom ห้อง Self-Access เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และความทันสมัย
ก้าวทัน ภาคธุ ร กิ จ มีห้ อ งปฏิบั ติก ารอย่ างพอเพีย ง และมี ห้ อ งสมุ ดของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งมี เอกสารสิ่ ง พิม พ์
และสื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดให้มีห้องประจาสาขา
1. มีห้องประจาสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดให้ห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน 2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ โดย มี
การให้บริการหนังสือ วารสาร
การให้บริการหนังสือ วารสาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของ เกี่ยวกับสาขา
เกี่ยวกับสาขา
บุคลากรพื้นที่ในการให้
3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ 3. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
คาปรึกษาห้องสมุดคณะ/พื้นที่ เรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ในการให้บริการหนังสือตารา เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทางวิชาการการให้คาปรึกษา
ให้คาปรึกษา
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
เพียงพอ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
X
X
X
X
X
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
X
X
X
X
X
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
X
X
X
X
X
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
X
X
X
X
X
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
X
X
X
X
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมิน การเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิต ที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่
โดยคณะกรรมการประเมินทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากคณะ

7 ข้อ 7

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

